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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 2. února 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 2. března 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
          
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 
dopravy 

1. Z K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), části B 
(daně z příjmů), bodu 5 – zrychlení daňového odpisování vozidel 
s elektrickým pohonem, popř. nízko emisních vozidel 
a odpovídající dobíjecí infrastruktury: 

Ministerstvo dopravy zásadně nesouhlasí se způsobem vyhodnocení 
předmětného opatření v předložené podobě. Upozorňujeme v této 
souvislosti zejména na úkoly plynoucí z Národního akčního plánu čisté 
mobility, ke kterému sice Ministerstvo financí vyjadřovalo v minulosti 
negativní stanovisko, nicméně tento dokument byl schválen usnesením 
vlády č. 941 ze dne 20. listopadu 2015, stejně jako Memorandum 
o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, které bylo 
schváleno usnesením vlády č. 686 ze dne 25. září 2017, a z něhož 
plynou obdobné úkoly (zvýšení daňového odpisu) ve vztahu 
k elektromobilům. 

V návaznosti na výše uvedené dokumenty Ministerstvo dopravy trvá na 
opatření zrychlených daňových odpisů jako na jednom z důležitých 
nástrojů rychlejšího zavádění vozidel s alternativním pohonem. 
Konstatujeme, že vyhodnocení předmětného opatření provedené 
v rámci závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
a zamítnutí varianty 1 není dostatečné. Naopak jej považujeme za 
argumentačně nedopracované, neboť prakticky jediným důvodem 
předkladatele pro zvolení nulové varianty jsou (na úrovni pracovních 
skupin Rady) projednávané návrhy směrnice o společném základu daně 
z příjmů právnických osob (CCTB) a směrnice o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 
z roku 2016. Oba tyto návrhy přitom navazují na původní ucelený 
legislativní návrh z roku 2011, který však nebyl průchozí. Jedná se tedy 
o problematické téma, kde nelze předpokládat rychlé dosažení 
kompromisu jak v Radě samotné, tak mezi Radou, Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí. Jsme přesvědčeni, že pokud budou 
předmětná daňová zvýhodnění výše uvedenými návrhy unijních 
směrnic zakázána, je na aktivním přístupu České republiky, aby 

Nevyhověno. Rozpor byl vyřešen na úrovni ministrů. 
Ve zjednodušeném příkladu pořízení majetku (elektromobilu) se 
vstupní cenou 1 000 000,- Kč znamená v prvním období uplatnění 
vyššího daňového odpisu o 200 000,- Kč, v následujících pěti letech 
odpisování tohoto majetku, pokud by šlo o dopravní prostředek s dobou 
odpisu 5 let, se tento vyšší uplatněný výdaj v základu daně kompenzuje 
nižšími uplatněnými odpisy v 2. až 5. roce odpisování.   
Rozdíl 200 000,- Kč na daňovém základu při sazbě 19 % 
reprezentuje  odložení daně v částce 38 000 Kč, což při hypotetické 
ceně úroku 5 % (ceně peněz) znamená pro poplatníka  marginální 
výhodu  řádově do 2 000,- Kč/rok.  
Ministerstvo financí zastává názor, že:    

i. příkladem ilustrovaný efekt zvýšení odpisu v prvním roce o 20 
%  by byl na straně poplatníků l pouze symbolický a není 
vyvážen  s ohledem na  nedostatky ze zanesení  další 
nesystémové  výjimky do zákona, 

ii. požadované opatření by znamenalo i zvýšení administrativní 
zátěže (na straně poplatníků i k daňové správy), protože by 
znamenalo jednak obtížnou selekci konkrétních položek 
hmotného majetku, na které by mělo zvýšení sazby odpisu v 
prvním roce odpisování dopadat a oddělení jejich evidence 
oproti hmotnému majetku se standardním režimem, na straně 
daňové správy pak relativně komplikovanou kontrolu, zda 
aplikace opatření u poplatníků proběhla správně.  

Z výše uvedených důvodu Ministerstvo financí setrvává v závěru 
provedené analýzy, tj.  že selektivní daňový nástroj není  pro takovou 
podporu vhodný a navíc se předpokládá, že bude překonán 
v další  novele zákona o daních z příjmů obsahující plošné zjednodušení 
odpisování pro všechny poplatníky.   
Pokud se připomínkovému místu provedená analýza RIA jeví nadále 
jako nedostatečná, prosíme o sdělení konkrétních připomínek, co 
v systému chybí. 
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v tomto ohledu prosazovala změnu evropských předpisů nebo 
vyjednávala o výjimce. Jeví se jako velice nepravděpodobné, že by 
Evropská komise a řada členských států byly proti smysluplným 
opatřením na podporu čisté mobility. Ministerstvo dopravy je 
připraveno s Ministerstvem financí spolupracovat na opětovném a 
důkladném vyhodnocení uvedeného opatření a podílet se tak na 
vypracování argumentační podpory, která by následně mohla být 
využita při vyjednávání na půdě Evropské unie. 

S ohledem na výše uvedené konstatujeme, že Ministerstvo dopravy 
nesouhlasí se způsobem vyhodnocení opatření „zrychlení daňového 
odpisování vozidel s elektrickým pohonem, popř. nízko emisních 
vozidel a odpovídající dobíjecí infrastruktury“ provedeným v rámci 
závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA), požaduje 
provedení opětovné důkladné analýzy dopadů obou variant a následné 
přepracování materiálu na základě nově provedeného hodnocení. 

1. Ministerstvo 
dopravy 

2. D K části desáté, čl. XV – k úvodní větě: 

V úvodní větě je třeba chybně uvedený zákon č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb., nahradit zákonem 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
a to včetně všech jeho novel. 

Vyhověno. 

2. Ministerstvo 
kultury 

1. Z K části třetí - Změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 92 a 93 
Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty navrhuje zrušit všechny 
změny, které byly do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
promítnuty zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v 
oblasti daní. Tato změna byla mj. reakcí na rozsudek Soudního dvora 
Evropské unie z 22. června 2016 týkající se rozhlasových poplatků (ve 
věci sporu Českého rozhlasu s Odvolacím finančním ředitelstvím), 
v němž unijní soud dospěl k závěru, že činnost veřejnoprávního 
vysílání Českého rozhlasu nespadá do působnosti příslušné směrnice a 
tudíž rozhlasové poplatky nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 
Finanční prostředky z odpočtu daně z přidané hodnoty hodlaly Česká 
televize a Český rozhlas využít k plnění úkolů, které před nimi stojí 
v souvislosti s digitalizací vysílání.  
Pokud jde o Českou televizi, je třeba především zmínit evropské 
rozhodnutí o nuceném ukončení televizního vysílání v pásmu 700 
MHz, kde až dosud bylo provozováno zemské televizní vysílání. Pro 
udržení přijatelného rozsahu zemského televizního vysílání je proto 
nutný přechod na nový standard DVB-T2/HEVC, jehož postup vláda 
schválila usnesením ze dne 20. 7. 2016 č. 648, kterým přijala Strategii 
rozvoje zemského digitálního televizního vysílání (dále jen 
"Strategie"), zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu 

Vysvětleno. 
Poslaneckým návrhem č. 5332 k tisku 873 – Vládní návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní, bylo navrženo a následně 
v novele účinné od 1. července 2017 schváleno ustanovení § 5 odst. 5 
zákona o dani z přidané hodnoty, které říká, že „Provozovatelé 
rozhlasového a televizního vysílání ze zákona se ve vztahu k činnosti 
jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za 
osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v 
případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.“ 
Vložení tohoto ustanovení do zákona o dani z přidané hodnoty spolu v 
kombinaci se změnou § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 
vytváří situaci v rozporu s unijním právem, kdy poskytovateli 
veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání umožňuje 
dosáhnout nároku na odpočet, a to i v případech, kdy dle související 
judikatury (C-11/15) nejde o plnění, která by byla předmětem daně. 
Tímto byla vytvořena situace, kdy ačkoliv veřejnoprávní rozhlasové a 
televizní vysílání není zdanitelným plněním (neexistence úplaty, viz 
rozsudek C-11/15), je v tomto konkrétním případě přiznán nárok na 
odpočet daně. Takováto právní úprava je v rozporu se směrnicí o DPH 
(čl. 168 a násl.).  
Zrušení ustanovení § 51 a § 53 zákona o dani z přidané hodnoty je 
rovněž v rozporu s unijním právem, neboť se jedná o transpozici 
směrnice o DPH, konkrétně článku 132 odst. 1 písm. q). V případě 
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ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým telekomunikačním 
úřadem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve Strategii je 
České televizi ve vztahu k přechodu na nový standard televizního 
vysílání přisouzena zásadní nezastupitelná role. Dříve provedené 
změny zákona    o dani z přidané hodnoty ve vztahu k provozovatelům 
vysílání ze zákona (Český rozhlas a Česká televize) proto nebyly 
izolovaným legislativním aktem, ale jedním z opatření jak dosáhnout 
bezproblémového přechodu na nový standard vysílání. Na základě 
novely zákona č. 484/1991 Sb., o České televizi, účinné od 2. září 
2017, zahájila Česká televize aktivity v procesu přechodu. Přijetí 
navrhované změny zákona o dani z přidané hodnoty by však mělo 
zásadní důsledky na celý proces.  
Televizní poplatky na úhradu mimořádných výdajů spojených 
s přechodem České televize na zavedení nového standardu nepostačují. 
Ministerstvem financí aktuálně navrhované změny zákona o dani 
z přidané hodnoty týkající se provozovatelů veřejnoprávního vysílání 
mění podmínky již zahájeného přechodu. Je třeba připomenout, 
že zemské televizní vysílání je v současné době jediná bezplatná a 
zcela nejsilnější platforma pro příjem televizního vysílání v ČR. Tento 
způsob příjmu využívá více než 60 % domácností, a cca 52 % je na ní 
z hlediska příjmu televizního vysílání závislých. V mnoha směrech má 
charakter sociální služby, je významnou složkou šíření krizových 
informací a událostí mimořádného významu. Navrhované změny by 
měly zásadní důsledky pro celý proces a je otázkou, zda by pak byl     v 
potřebných termínech a kvalitě realizovatelný. Lze odhadovat, že by 
došlo ke snížení kvality a rozsahu souběhu televizního vysílání, který 
má Českou republiku připravit na změnu ve standardu televizního 
vysílání, byla by omezena informační kampaň o připravovaných 
změnách, zásadním způsobem by byla omezena možnost regionálního 
vysílání po dokončení přechodu, a realizace přechodu s využitím 
omezeného množství finančních prostředků by vedla k zásadnímu 
poklesu původní výroby. Navrhovaná změna zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, tedy zásadně ohrožuje naplnění vládní 
Strategie a přechod zemského televizního vysílání na standard DVB-
T2. 
Návrh změny zákona o dani z přidané hodnoty neobsahuje ani 
jednoznačnou úpravu způsobu výpočtu nároku na odpočet daně 
v poměrné výši v případě provozovatelů rozhlasového a televizního 
vysílání ze zákona, ani nedefinuje, co je ve vztahu k těmto 
provozovatelům provažováno za činnost ekonomickou. Stanovení 
koeficientu odpočtu DPH by mělo navíc zohlednit zcela atypický 
charakter výroby pořadů provozovatelů vysílání ze zákona. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby v zákoně č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, byla zachována úprava provedená zákonem 

tohoto ustanovení se nejedná o případ, kde by členské státy měly 
možnost volby, ale nařizuje členským státům uvedená plnění osvobodit 
od daně. Tato ustanovení jsou proto znovu vracena zpět do zákona o 
dani z přidané hodnoty, a to i přesto, že v podmínkách České republiky 
veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání Českého rozhlasu a České 
televize není předmětem daně. 
Navrhovaná novelizace tedy pouze narovnává právní stav do té míry, 
aby byl opět v souladu s unijním právem. Česká republika je povinna 
takto postupovat a není možné vytvořit takový právní stav, kdy potřeba 
financovat některé konkrétní procesy vyústí v účelové nerespektování 
unijních právních předpisů a k vědomě vytvořené neslučitelnosti zákona 
o dani z přidané hodnoty se směrnicí o DPH. 
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č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, ve 
vztahu k provozovatelům vysílání ze zákona, tj. aby byly novelizační 
body 92 a 93 vypuštěny. 
Tato připomínka je zásadní. 

2. Ministerstvo 
kultury 

2. Z K bodu 126 
S ohledem na výše uvedené  skutečnosti dále navrhujeme, aby pokud 
nebude vyhověno zásadní připomínce k bodu 92 a 93, byl  novelizační 
bod 126  upraven následujícím způsobem:  
V ustanovení § 75 odst. 1 navrhujeme, aby kromě změn uvedených 
v bodu 126, byl navíc mezi první a druhou větu vložen následující text: 
„Pro určení tohoto rozsahu použije plátce ekonomicky a věcně 
odůvodněná kritéria“ tak, aby konečná podoba  ustanovení § 75 odst. 1 
vypadala takto:  
„(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely související 
se svými uskutečněnými plněními, tak pro účely s nimi 
nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši 
odpovídající rozsahu použití pro účely související se svými 
uskutečněnými plněními. Pro určení tohoto rozsahu použije plátce 
ekonomicky a věcně odůvodněná kritéria. Tím není dotčeno ustanovení 
§ 76.“. 
Novela zákona upravuje, jakým způsobem stanoví plátce nárok na 
odpočet daně u tzv. smíšených zdanitelných plnění použitých jak pro 
účely dodání zboží nebo poskytování služeb v rámci jeho ekonomické 
činnosti za úplatu, tak pro účely s nimi nesouvisejícími (tj. nárok v 
poměrné výši). Vzhledem k tomu, že zákon neuvádí žádný algoritmus, 
jak takový rozsah vypočíst, navrhujeme do návrhu zákona doplnit, že 
pro stanovení příslušného rozsahu nároku na odpočet daně v poměrné 
výši se použijí ekonomicky a věcně odůvodněná kritéria, přičemž 
důkazní břemeno je povinen unést plátce v rámci obecné důkazní 
povinnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. Rozpor. 
Jak vyplývá z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, 
zvolená metoda výpočtu poměrného koeficientu by měla být objektivní, 
tj. měla by objektivně odrážet podíl daně na vstupu, který skutečně 
připadá na tato různá použití, a měla by zajistit dodržení principu 
neutrality. Důkazní břemeno ohledně objektivity a neutrality zvolené 
metody je plátce povinen unést v rámci obecné důkazní povinnosti – viz 
blíže § 75 odst. 3. Zákon o dani z přidané hodnoty ani nadále 
nepředepisuje žádnou specifickou metodu pro stanovení výše 
poměrného koeficientu, protože v praxi existují různé varianty situací, 
kterých se nárok na odpočet daně v poměrné výši týká. Volba této 
metody je na rozhodnutí plátce. Z tohoto důvodu právní úprava (do 
účinnosti výše schváleného poslaneckého návrhu) neobsahovala a 
opětovně znovu neobsahuje speciální přístup stanovení poměru pro 
konkrétní plátce či činností. Existují podstatné pochybnosti o tom, zda 
metoda, kterou by bylo možné dovozovat z dosavadních ustanovení § 
75 odstavce 1 je dostatečně objektivní, zda naplňuje základní princip 
neutrality daně z přidané hodnoty, a zda v důsledku toho je současná 
právní úprava slučitelná s unijním právem 
 

2. Ministerstvo 
kultury 

3. Z K bodu 240 
V návaznosti na připomínku k novelizačnímu bodu 126 navrhujeme 
dále do přechodných ustanovení v čl. VI doplnit tento text:  
„Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona a provozovatel 
televizního vysílání ze zákona může při stanovení rozsahu použití 
přijatých zdanitelných plnění pro účely související se svými 
uskutečněnými plněními postupovat podle ustanovení § 75 odst. 1 
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona“.  
 
Předkladatel zákona vypouští z dosud platného zákona ustanovení, 
které stanoví, jakým způsobem vypočte provozovatel rozhlasového 
vysílání ze zákona a provozovatel televizního vysílání ze zákona nárok 

Nevyhověno. Rozpor. 
Z obdobných důvodů, jako je odmítána úprava v § 75 odst. 1 
v předchozím bodě, pak stejná argumentace platí i pro variantu vložení 
významově stejného ustanovení do přechodných ustanovení. 
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na odpočet daně u tzv. smíšených zdanitelných plnění použitých jak 
pro účely dodání zboží nebo poskytování služeb v rámci jejich 
ekonomické činnosti za úplatu, tak pro účely s nimi nesouvisející (tj. 
nárok v poměrné výši).  
S ohledem na specifické podmínky, v nichž provozovatelé vysílání ze 
zákona poskytují veřejnou službu provozovatele rozhlasového vysílání 
nebo provozovatele televizního vysílání, je vhodné a účelné poskytnout 
jim určité vodítko při stanovení tohoto rozsahu použití přijatých 
zdanitelných plnění pro účely ekonomické činnosti za úplatu a pro jiné 
účely. Potřeba určitého vodítka je v praxi mimořádně důležitá 
vzhledem k tomu, že objektivně existuje velmi omezené množství 
parametrů, které mohou vysílatelé ze zákona při stanovení rozsahu 
použití přijatých smíšených plnění využít. Jak uvedl ve svém 
stanovisku generální advokát Soudního dvora Evropské unie ve věci C-
11/15, Český rozhlas (čl. 56 – 66), není totiž možné při stanovení 
nároku v poměrné výši u přijatých zdanitelných plnění využít hodnotu 
přijatých televizních či rozhlasových poplatků, tedy do značné míry ani 
ukazatele na bázi účetních výnosů dotčených vysílatelů ze zákona. 
Kromě toho je třeba konstatovat, že pro provozovatele rozhlasového 
vysílání ze zákona resp. provozovatele televizního vysílání ze zákona 
je fakticky velmi obtížné odlišit činnosti zakládající nárok na odpočet 
daně od činností, u nichž nárok na odpočet daně nemají, a to z toho 
důvodu, že tito vysílatelé tyto činnosti poskytují v rámci jedné veřejné 
služby poskytované provozovatelem televizního resp. poskytované 
provozovatelem rozhlasového vysílání, jak ji definují příslušné právní 
předpisy, přičemž tato služba zahrnuje i vysílání obchodních sdělení, 
jako jsou reklamy, sponzorské vzkazy, umístění produktu apod. 
Uvedená obchodní sdělení se považují za jednu z uzákoněných forem 
vysílání programu a nelze je věcně ani ekonomicky oddělit od vysílání 
jiných programových částí vysílání resp. programových prvků, které 
jsou financovány z rozhlasových nebo televizních poplatků. Přechodné 
ustanovení tak snižuje míru právní nejistoty uvedených osob. 
Tato připomínka je zásadní. 

2. Ministerstvo 
kultury 

4. Z K bodu 100 
V ustanovení § 61 písm. a) zákona o DPH se nově navrhuje namísto 
pojmů „církve a náboženské společnosti“ použití slov „právnických 
osob, které…… a jejichž povaha je …… náboženská……“.   
Považujeme za nutné upozornit na to, že právnickou osobou podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, se 
stává církev nebo náboženská společnost registrací, tudíž když dojde 
k nahrazení (ustálených) pojmů „církve a náboženské společnosti“ v 
ustanovení § 61 zákona o DPH, pojmem „právnická osoba náboženské 
povahy“, pak se toto ustanovení bude vztahovat rovněž např. na 
evidované právnické osoby, zřizované církvemi a náboženskými 

Vysvětleno. 
Změna ustanovení reflektuje výklad příslušného ustanovení směrnice o 
DPH, kdy navrhovaná právní úprava má při posuzování toho, zda jsou 
uvedená plnění osvobozena či nikoliv, zkoumat zejména převažující 
charakter vykonávané činnosti, nikoliv primárně právní formu či název 
nebo formální zařazení dotčené právnické osoby. Odkaz na zákon o 
církvích a náboženských společnostech by ustanovení nepřiměřeně 
zužoval. Pokud jde o „smíšenou povahu“ subjektů, ustanovení jasně 
určuje, že dotčené osoby nebyly zřízeny nebo založeny za účelem 
podnikání. Tento aspekt je navíc posílen podmínkou, že při uplatnění 
osvobození nesmí dojít k narušení hospodářské soutěže. 
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společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., tj. na stovky dalších subjektů, 
dále na různé náboženské spolky, a další subjekty, které mají právní 
osobnost rovněž podle jiného zákona než podle zákona č. 3/2002 Sb., a 
u nichž může převládat podnikateleská složka (povaha) nad složkou 
(povahou) náboženskou. 
V takovém případě se stává vágním i pojem „členové“, resp. „členství“. 
V případě církví a náboženských společností se tím rozumí osoba, která 
se hlásí k církvi nebo náboženské společnosti ve smyslu § 3 písm. b) 
zákona č. 3/2002 Sb., ale v případě jiných právnických osob, 
evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., nebo dalších subjektů, z nichž 
některé subjekty mohou mít „smíšenou povahu“, v nichž (jak zmíněno 
výše), je obsažena složka náboženská („náboženská povaha“) i např. 
složka podnikatelská. K tomuto subjektu se ani nemusí hlásit lidé jako 
osoby hlásící se k církvi nebo náboženské společnosti a subjekt je tedy 
bez „členů“. Je ale možné, že i taková osoba se může dovolávat 
právních účinků, plynoucích z předmětného ustanovení zákona o DPH. 
Vzhledem k tomu, že zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech, zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi, ale i Listina základních práv a 
svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, používají výhradně 
pojmy „církve a náboženské společnosti“ a navržené nové označení 
těchto subjektů tedy obecně závazné právní předpisy neznají, považuje 
MK navrženou změnu za nevhodnou. Ustálené pojmosloví, které je 
zcela srozumitelné, je tedy nutné používat i nadále.    
Tato připomínka je zásadní. 

Důvodová zpráva byla doplněna. 
 

2. Ministerstvo 
kultury 

5. Z K důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
Důvodová zpráva k zákonu i závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) zcela pomíjejí dopady na Českou televizi a Český 
rozhlas, které lze oprávněně očekávat v souvislosti se změnami zákona 
o dani z přidané hodnoty oproti současnému stavu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Vyčíslený odhadovaný dopad se neuvedl z důvodu, že se opatření týká 
pouze dvou daňových subjektů a mohlo by tak dojít k porušení 
mlčenlivosti. 

3. Ministerstvo 
obrany 

1. Z K bodu 30 části třetí - změna zákona o dani z přidané hodnoty [(§ 
14 odst. 1 písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)]: 
Z důvodu výkladové nejasnosti žádáme upřesnění data uskutečnění 
zdanitelného plnění určeného dle § 21 odst. 3 tohoto zákona, respektive 
upřesnění data, ve kterém je služba poskytnuta, pro případ zřízení 
služebnosti dle § 1262 odst. 1 zákona č. 89/2012., občanský zákoník, 
a to za předpokladu, že před tímto dnem nebyl vystaven daňový doklad 
(a to ani na přijatou úplatu).  
 
Odůvodnění: 
Služebnost dle § 1262 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „OZ“) vzniká vkladem (zápisem) do katastru nemovitostí, ale 
s právními účinky vkladu nastávajícími zpětně, ke dni podání návrhu na 

Vysvětleno. 
Po celkovém posouzení všech návrhů bylo přistoupeno k rozšíření § 14 
odst. 1 písm. c). Poskytnutím služby se bude nově rozumět nejen zřízení 
(vznik) věcného břemene a zánik věcného břemene, ale rovněž i celá 
doba trvání věcného břemene, přičemž den uskutečnění zdanitelného 
plnění se při zřízení věcného břemene určuje jako při poskytnutí služby 
podle § 21 odst. 3. 
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vklad. V případě, že je služba zřízení služebnosti považována za 
uskutečněnou ke dni právních účinků vkladu, nastává problém 
se zahrnutím poskytnuté služby do řádného daňového přiznání, a to 
obzvlášť v případech, kdy je řízení katastrálním úřadem přerušeno. 
Zároveň, při určení data poskytnutí služby ke dni nabytí právních 
účinků vkladu, dochází k přiznání služby ke dni, kdy ještě fakticky 
služebnost dle § 1262 odst. 1 OZ nevznikla.  
 
Dle § 1105 OZ dochází k nabytí vlastnictví v případě nemovité věci 
zapsané do veřejného seznamu zápisem do takového seznamu. OZ tedy 
vznik služebnosti a vznik vlastnického práva k nemovitosti vymezuje 
shodně. 
 
Vzhledem k tomu, že dle § 21 odst. 2 zákona o DPH se zdanitelné 
plnění dodání nemovité věci považuje za uskutečněné dnem předání 
nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, 
ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím 
dnem, který nastane dříve, navrhujeme, aby bylo shodně pohlíženo na 
den poskytnutí služby v případě vzniku služebnosti, případně datum 
uskutečnění zdanitelného plnění určit ke dni vkladu (zápisu) do 
katastru nemovitostí. 
Tato připomínka je zásadní. 

3. Ministerstvo 
obrany 

2. Z K bodům 104 a 105 části třetí - změna zákona o dani z přidané 
hodnoty [(§ 68 odst. 3 písm. a) a odst. 6 zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty)] 
Požadujeme upravit § 68 odst. 3 písm. a) a odst. 6 tak, aby bylo 
Ministerstvo obrany osvobozeno od platby DPH také u plnění 
poskytovaných zahraničními dodavateli mimo území ČR (např. pokud 
jde o služby související s letem), a to v případě letů vojenských letadel 
do zahraničí v rámci plnění úkolů podle zákona č. 219/1999 Sb., o 
ozbrojených silách České republiky. 
 
Odůvodnění: 
Při letech vojenských letadel uskutečňovaných v souladu se zákonem č. 
219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, se odvádí DPH z 
přijatých plnění zahraničními dodavateli mimo území ČR (například 
pokud jde o doplnění paliva, přistávací poplatky, parkovací poplatky, 
navádění letounů, catering, handling apod.). Fakturace zahraničními 
dodavateli shora uvedených plnění probíhá se značným zpožděním 
(několikatýdenním či dokonce několikaměsíčním). Takové zpoždění 
způsobuje pozdní odvod DPH, neboť datem zdanitelného plnění je 
datum letu. Důsledkem je penále vyměřené Ministerstvu obrany za 
pozdní odvod DPH. Původně zamýšlená úprava § 99, resp. § 99a 
zákona č. 235/2004 Sb., tedy změna zdaňovacího období, je vzhledem 

Vysvětleno. 
Česká republika je ve své právní úpravě vázána pravidly unijní právní 
úpravy. Je povinna je převzít a dodržovat a nemůže se od nich odchýlit, 
neboť jinak by se vystavila riziku zahájení řízení pro porušení Smlouvy 
o fungování EU a navazujícím sankcím. Směrnice Rady 2006/112/ES o 
společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o 
DPH“), která je základním právním předpisem pro oblast daně 
z přidané hodnoty řeší osvobození od daně vztahující se na mezinárodní 
přepravu v kapitole 7. Podle článku 148 písm. e) až g) směrnice členské 
státy osvobodí od daně tam uvedená plnění v případě, že se týkají 
letadel výhradně využívaných leteckými společnostmi, které provozují 
převážně mezinárodní leteckou dopravu za úplatu. Na vojenská letadla 
příslušné ustanovení nelze vztáhnout, neboť neprovozují mezinárodní 
leteckou dopravu, a osvobození by bylo v rozporu s evropským právem.  
Česká republika rovněž nemůže využít přílohu č. X ke směrnici o DPH, 
jak navrhuje Ministerstvo obrany. V této příloze je uveden seznam 
plnění, na něž se vztahují odchylky uvedené v článcích 370, 371, 375 až 
390b. Jedná se o odchylky stanovené výlučně pro členské státy, které 
přistoupily ke Společenství po 1. lednu 1978, tj. po nabytí účinnosti 
Šesté směrnice. Tyto státy mohou nadále pokračovat v aplikaci 
vnitrostátních odchylek od směrnice o DPH, ale pouze pokud takto 
postupovaly ke dni přistoupení ke Společenství a při přistoupení si 
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ke stanovené výši obratu nereálná. Kvalifikovaný odhad pro výpočet a 
následný odvod DHP je v praxi též nemyslitelný. 
Tato připomínka je zásadní. 

odchylky vyjednaly. Tyto odchylky jsou ve výše citovaných článcích 
směrnice konkrétně uvedeny. Nejde o opatření, u kterých by si Česká 
republika mohla v současné době zvolit, že podle nich bude postupovat. 
 
Předkladatel přislíbil na úrovni nelegislativní další diskuzi se zástupci 
Ministerstva obrany ohledně problematiky dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

3. Ministerstvo 
obrany 

3. Z K bodu 4 části páté – změna celního zákona (§ 38 odst. 5 zák. č. 
242/2016 Sb., celní zákon) 
Požadujeme upravit § 38 odst. 5 takto: 
„(5) Ministerstvo obrany vydává osvědčení podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie1), na jehož základě je pozastaveno dovozní clo 
v případě vojenského materiálu určeného pro výhradní potřeby 
Ministerstva obrany nebo ozbrojených sil České republiky.“  
 
Odůvodnění: 
V Ministerstvu obrany jsou zařazeny organizační celky, jichž se nově 
navrhovaná úprava může přímo dotýkat. Jedná se především o 
Vojenskou policii, Vojenské zpravodajství, případně další subjekty 
podřízené Ministerstvu obrany. Rovněž další část návrhu směřuje k 
upřesnění subjektů, neboť Armáda České republiky je jen jednou ze 
součástí ozbrojených sil. Jako další důležitou součást ozbrojených sil je 
z pohledu navrhované úpravy nutno připomenout Hradní stráž. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Text ustanovení byl ve smyslu připomínky upraven. 

3. Ministerstvo 
obrany 

4. Z K dosavadnímu znění § 15a zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních: 
Předkládaná novela nezahrnuje také novelu § 15a, konkrétně: 
 
1. nebyla rozšířena možnost vrácení spotřební daně i pro státy 
zúčastněné v Partnerství pro mír (obdobně jako u § 68 a § 71 zákona o 
DPH) za podmínek upravených mezinárodní smlouvou vyhlášenou 
pod č. 297/1996 Sb. (projednávané na společném jednání mezi zástupci 
Ministerstva obrany a Ministerstva financí uskutečněném dne 20. 4. 
2016); 

2. není novelizován odst. 8 ve smyslu prodloužení lhůty pro 
uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly 
členských států NATO a států zúčastněných v Partnerství pro mír, a to 
z 6 na 12 měsíců (obdobně jako u § 86 odst. 8 zákona o DPH)  

K tomu viz důvodovou zprávu k bodu 196 části třetí (k § 86 odst. 8 a 9 
zákona o DPH): „Zároveň dochází k prodloužení lhůty, kdy lze nárok 
na vrácení daně uplatnit, a to ze stávajících 6 měsíců na 12 měsíců, 
a to z důvodu sjednocení lhůty pro vrácení daně s režimem 

Vyhověno jinak. 
Lhůta pro uplatnění nároku na vrácení daně byla prodloužena ze 
stávajících šesti měsíců na dvanáct. Zároveň bylo do návrhu zákona 
doplněno vracení daně v případě státu zúčastněného v Partnerství pro 
mír, avšak jiným legislativně technickým způsobem.  
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uplatněným u spotřebních daní.“ 

Požadujeme proto upravit znění § 15a takto: 

§ 15a 

Vracení daně ozbrojeným silám členských států NATO a států 
zúčastněných v Partnerství pro mír s výjimkou ozbrojených sil České 

republiky 

(1) V rozsahu, v jakém ozbrojené síly vysílajícího státu24a), případně 
Organizace Severoatlantické smlouvy a státu zúčastněného 
v Partnerství pro mír, nakoupí zdaněné vybrané výrobky pro použití 
těchto výrobků těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je 
doprovázejícími nebo k zásobování jejich jídelen, vznikne ozbrojeným 
silám vysílajícího státu nárok na vrácení daně.  

(2) Ozbrojené síly státu zúčastněného v Partnerství pro mír mají 
nárok na vrácení daně podle odstavce 1 pouze v rozsahu stanoveném 
příslušnou mezinárodní smlouvou. 

(2) (3) Zaplacená daň se vrací ozbrojeným silám vysílajícího státu 
maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní rok. Tento limit se 
nepoužije pro minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. a) a b) nebo 
podle § 45 odst. 2 písm. c) až e) a j) pro služební vozidla, letadla a lodě 
na daňové území České republiky, kdy se zaplacená daň vrací bez 
omezení.  

(3) (4) Zaplacená daň se vrací civilním zaměstnancům doprovázejícím 
ozbrojené síly vysílajícího státu maximálně do výše 100 000 Kč za 
kalendářní rok.  

(4) (5) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavcích 2 3 a 3 4 
se započítává i výše daně připadající na vybrané výrobky osvobozené 
od daně podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo d) dopravené z jiného 
členského státu nebo dovezené ozbrojeným silám nebo civilním 
zaměstnancům doprovázejícím ozbrojené síly vysílajícího státu ve 
stejném zdaňovacím období, kterého se uplatňovaný nárok týká.  

(5) (6) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo 
dokladem o prodeji podle § 5.  

(6) (7) Vojenské orgány ozbrojených sil 24a) vysílajícího státu uplatní 
nárok na vrácení daně podle odstavce 1 za vojenský personál a civilní 
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zaměstnance vysílajícího státu prostřednictvím Ministerstva obrany u 
správce daně vykonávajícího působnost na území hlavního města 
Prahy, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.  

(7) (8) Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu mají pro účel 
vracení daně postavení daňového subjektu bez povinnosti se 
registrovat.  

(8) (9) Správce daně daň vrátí prostřednictvím Ministerstva obrany do 
30 kalendářních dní ode dne následujícího po dni, kdy byl nárok na 
vrácení daně uplatněn. Nárok na vrácení daně zaniká, není-li uplatněn 
u správce daně uvedeného v odstavci 6 7 nejpozději posledního dne 
šestého dvanáctého kalendářního měsíce, který následuje po 
kalendářním měsíci, ve kterém se nákup podle odstavce 1 uskutečnil. 

(9) (10) Z vybraných výrobků, u kterých byl uplatněn nárok na vrácení 
daně a které byly zapůjčeny, zastaveny nebo postoupeny za úplatu nebo 
bezúplatně, je vojenský orgán, který nárok na vrácení daně uplatnil, 
povinen zaplatit daň prostřednictvím Ministerstva obrany správci daně 
uvedenému v odstavci 6 7 ve výši daně na tyto výrobky připadající, a to 
do konce kalendářního měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala.  

(10) (11) Osoby uvedené v odstavcích 2 3 a 3 4, které uplatnily nárok 
na vrácení daně podle tohoto ustanovení, nemohou uplatnit nárok na 
vrácení daně pro stejné vybrané výrobky podle § 14, 15, 54 až 57. 
 
 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaných změn je sjednotit okruh osob, které mohou 
uplatnit institut vrácení spotřební daně, a sjednotit lhůty v zákonech č. 
353/2003 Sb. a 235/2004 Sb. pro uplatnění institutu vrácení spotřební 
daně cizím ozbrojeným silám. 
Tato připomínka je zásadní. 

3. Ministerstvo 
obrany 

5. D K bodu 39 části třetí - změna zákona o dani z přidané hodnoty [(§ 
21 odst. 4 písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)] 
Doporučujeme upřesnit datum uskutečnění zdanitelného plnění pro 
případy poskytnutí navigačních služeb, a to ke dni vystavení daňového 
dokladu, které vždy následuje až po zjištění celkové skutečné částky za 
tyto poskytnuté služby.  
 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany (dále také jako „MO“) se při přijetí služby od 
osoby povinné k dani z jiného členského státu považuje za osobu 
povinnou k dani ve smyslu čl. 43 Směrnice Rady 2006 /112/ES o 

Nevyhověno. 
Legislativním záměrem je v tomto případě speciálně stanovit den 
uskutečnění zdanitelného plnění výhradně jen při poskytování služeb 
souvisejících s nájmem nemovité věci.                     
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společném systému daně z přidané hodnoty, článku 17 Prováděcího 
nařízení Rady (EU) 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke 
směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a 
dle § 9 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro 
určení místa plnění při poskytnutí služby dle § 9 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, neboť je osobou 
identifikovanou k dani (§ 6g zákona), protože pořizuje zboží z jiného 
členského státu, které je předmětem daně (z důvodu překročení limitu 
stanoveného § 2a odst. 2 písm. a) zákona). Pro MO jsou veškeré služby 
s místem plnění v tuzemsku poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku 
předmětem daně. Mezi takové služby patří také přijetí letištních a 
navigačních služeb, které souvisí s lety poskytovanými MO, potažmo 
Armádou ČR, v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách. Vzhledem k tomu, že MO není leteckou společností ve smyslu § 
68 odst. 3 a jako osoba identifikovaná k dani nemůže služby přijaté v 
souvislosti s předmětnými lety dle § 68 odst. 6 osvobodit od daně, 
vzniká MO povinnost dle § 108 odst. 1 písm. c) bodu 1. služby přiznat 
a odvést daň. Datum uskutečnění zdanitelného plnění v tomto případě 
nastává dnem poskytnutí služby, tj. dnem letu. Společnosti nebo 
organizace zajišťující letový provoz a fakturující tyto služby (např. 
EUROCONTROL) nejsou jediní poskytovatelé navigačních služeb, ale 
fakturují za celý let, kdy jsou navigační služby poskytovány různými 
společnostmi („sbírají“ dílčí podklady od jiných společností, které si 
letoun při letu mezi sebou „předávají“) a dochází k časové prodlevě 
mezi uskutečněním letu a zjištěním skutečné výše poplatků (a tedy i 
vystavením faktury) a to i v řádu týdnů. Z hlediska povahy služby je 
zdanění na základě provedeného kvalifikovaného odhadu nereálné, 
neboť každý let, resp. jeho průběh, je „originál“ a rozsah služeb se 
může měnit (např. vlivem změny počasí, nutného neplánovaného 
mezipřistání, změny trasy, doplnění paliva atd.). MO pak bez vlastního 
zavinění nemůže tyto služby zahrnout do řádného daňového přiznání 
dle data uskutečnění zdanitelného plnění (tj. dle data poskytnutí služby) 
a dostává se do prodlení s odvodem daně, s čímž souvisí následné 
vyměření úroků. 
 
V této souvislosti bychom chtěli upozornit na skutečnost, že na základě 
článků 370 a 371 a dále článků 375 – 390c (s odkazem na přílohu X) 
Směrnice Rady 2006/112/ES (nebo rozhodnutí 90/177/Euratom) 
existují státy, které osvobozují i dodání, úpravu, opravu, údržbu a 
nájem letadel, včetně nájmu letadel s posádkou, sloužících státním 
orgánům. Česká republika tuto výjimku nemá. 
Tato připomínka je doporučující. 

3. Ministerstvo 
obrany 

6. D K bodu 114 části třetí - změna zákona o dani z přidané hodnoty 
(§ 69 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)  

Vyhověno. 
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Doporučujeme uvedení do souladu znění § 69 odst. 2 písmene a) 
uvedené v části VI.B „Text částí zákonů v platném znění s vyznačením 
změn a doplnění“ se zněním uvedeným v části III. „Návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019“. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je upozornit na nadbytečné slovo „být“ v platném 
znění s vyznačenými změnami. 
Tato připomínka je doporučující. 

4. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

1. Z K části první – Změna zákona o daních z příjmů 
K bodům 7, 8, 24 - § 7 odst. 3, § 7 odst. 8, § 24 odst. 2 písm. f) 
Pojem pojistného je třeba uvést ve znění obsaženém v § 13 odst. 1 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. „pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění“, neboť se 
jedná o příjmy ze samostatné činnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude.  
 

4. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

2. D Upozorňujeme, že navrhovaná formulace v § 7 odst. 3 znamená, 
že se sníží o tři čtvrtiny pouze pojistné na sociální zabezpečení; to 
znamená, že  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
zdravotní pojištění se sníží v plné výši, neboť gramaticky se slova „o tři 
čtvrtiny“ vztahují pouze k pojistnému na sociální zabezpečení a u 
pojistného na zdravotní pojištění není maximální vyměřovací základ. 
Předpokládáme, že toto nebylo záměrem. Zároveň upozorňujeme, že 
podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
se příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí samostatně. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude.  

4. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

3. D Dále upozorňujeme z hlediska pojmů, že podle zákona č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, je správným pojmem „pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění“, nikoliv pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

4. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

4. D K bodu 24 - § 24 odst. 2 písm. f) 
Podle § 13 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) platí  
- buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti,  
- nebo zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti a doplatek na pojistném na důchodové 
pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
Na nemocenské pojištění, které je dobrovolné, se platí pojistné 
na nemocenské pojištění podle § 14c tohoto zákona. 
Z právní úpravy by mělo jednoznačně vyplynout, zda se budou 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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za pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti považovat i zálohy. Zálohy na pojistné si může OSVČ 
určovat od 1. ledna 2019 bez omezení jejich výše, proto může po jejich 
zúčtování s pojistným docházet i k velkým přeplatkům na pojistném. 

4. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

5. Z K důvodové zprávě 
V důvodové zprávě chybí uvedení dopadů navrhované právní úpravy 
do oblasti důchodového pojištění a nemocenského pojištění.  
Daňově uznatelné výdaje snižují nejen daňový základ, ale také 
vyměřovací základ pro pojistné, což má negativní dopad na budoucí 
výši důchodových nároků. Tento sociální efekt v důvodové zprávě není 
vůbec zmíněn. 
Vyměřovací základ pro pojistné snížený o daňově uznatelné výdaje ve 
výši  ¾ zaplaceného pojistného na důchodové pojištění má také dopad 
na výběr pojistného, což opět v důvodové zprávě, například v Tabulce 
1 a 2, není zmíněno. 
Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D Upozorňujeme, že v části desáté (změna insolvenčního zákona) je 
nesprávně uvedena úvodní věta z části druhé (změna zákona o dani 
z hazardních her). Doporučujeme upravit. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

1. Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), k bodu 2. 
Cíl návrhu zákona 
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), ve výčtu 
hlavních cílů návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní od r. 2019 (dále jen návrh zákona), v oblasti novely zákona o 
daních z příjmů, postrádáme zrušení institutu tzv. superhrubé mzdy 
daně včetně zrušení solidárního zvýšení daně a nahrazení jednotné 
sazby daně z příjmů fyzických osob sazbami 19 % a 24 % 
z klouzavého základu daně.  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě novely, jejíž 
součástí tato úprava bude. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

2. Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), k bodu 
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí  
Rovněž v tomto bodu Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
postrádáme mezi daňovými tématy dotčenými navrhovanou právní 
úpravou v oblasti zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP), které 
ovlivňují podnikatelské prostředí, zrušení institutu tzv. superhrubé 
mzdy daně včetně zrušení solidárního zvýšení daně a nahrazení 
jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob sazbami 19 % a 24 %. 
Návrhem zákona dojde ke snížení daňové zátěže u příjmů ze závislé 
činnosti a i většinově ke snížení celkové odvodové zátěže u příjmů ze 
samostatné činnosti (daň z příjmů fyzických osob a veřejné pojistné). 
Avšak u příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) a ostatních příjmů (§ 10 ZDP), které 
nelze snížit o tři čtvrtiny zaplaceného veřejného pojistného (veřejné 
pojistné se zde neplatí) dojde v důsledku zvýšení sazby daně ke zvýšení 
daňové zátěže. Požadujeme proto negativní dopad na dotčené daňové 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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subjekty u těchto příjmů kvantifikovat.  

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

3. Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), k bodu B. 
Daně z příjmů, na str. 38 – 5. „Zrychlení daňového odpisování 
vozidel s elektrickým pohonem, popř. nízkoemisních vozidel a 
odpovídající dobíjecí infrastruktury“. 
Toto téma bylo po hodnocení dopadů regulace předkladatelem 
posouzeno negativně. S tímto závěrem zásadně nesouhlasíme, protože 
tento požadavek na úpravu zákona o daních z příjmů vyplývá 
z usnesení vlády č. 941/2015, z opatření S15 a S16 ve schváleném 
Národním akčním plánu čisté mobility.   
Podobný úkol je i v Memorandu o budoucnosti automobilového 
průmyslu v ČR a v návazném Akčním plánu o budoucnosti 
automobilového průmyslu v ČR (opatření E2. Zrychlené odpisy na 
elektromobily), kde se MF zavázalo: Analyzovat systémovost 
a efektivnost navrhovaných opatření týkajících se elektromobilů, a to s 
ohledem na koncepci daňově odpisovaného majetku v připravovaném 
novém zákoně o daních z příjmů, návazně i posouzení opatření S16 v 
Národním akčním plánu čistá mobilita a také provedení Hodnocení 
dopadů regulace (RIA).  

Zamítnutí opatření „Zrychlení daňového odpisování vozidel 
s elektrickým pohonem, popř. nízkoemisních vozidel a odpovídající 
dobíjecí infrastruktury“ v přiložené Zprávě o hodnocení dopadů 
regulace (RIA) se odvolává na nesystémovost řešení ve vztahu 
k ostatním poplatníkům a uživatelům (podrobnou analýzu však MF 
nedoložilo), to je však zcela nedostatečné v době, kdy Evropská komise 
vyvíjí velký tlak na státy v souvislosti se snižováním emisí CO2.  

Opatření měla být dle uvedeného materiálu schváleného vládou ČR 
zavedena již v období 2016 – 2020, ale nebyla dosud v zákoně o daních 
z příjmů realizována.  

(V Evropě je tento postup využíván např. ve Velké Británii: 
Mimořádné odpisy - automobily emitující méně než 95 g CO2/km 
mohou odepsat 100 % hodnoty v prvním roce. V Belgii si podniky 
odečítají určité % nákladů spojené s provozem firemních vozů (odpisy, 
údržba, opravy, parkovné…) v závislosti na jejich emisích CO2. Pro 
čisté elektromobily si od daňového základu mohou odečíst 120 % 
nákladů spojených s provozem vozidla.) 

Požadujeme proto realizovat výše uvedená opatření vyplývající 
z usnesení vlády a doplnit je do novely zákona o daních z příjmů. 

Nevyhověno. Rozpor byl vyřešen na úrovni ministrů. 
Ve zjednodušeném příkladu pořízení majetku (elektromobilu) se 
vstupní cenou 1 000 000,- Kč znamená v prvním období uplatnění 
vyššího daňového odpisu o 200 000,- Kč, v následujících pěti letech 
odpisování tohoto majetku, pokud by šlo o dopravní prostředek s dobou 
odpisu 5 let, se tento vyšší uplatněný výdaj v základu daně kompenzuje 
nižšími uplatněnými odpisy v 2. až 5. roce odpisování.   
Rozdíl 200 000,- Kč na daňovém základu při sazbě 19 % 
reprezentuje  odložení daně v částce 38 000 Kč, což při hypotetické 
ceně úroku 5 % (ceně peněz) znamená pro poplatníka  marginální 
výhodu  řádově do 2 000,- Kč/rok.  
Ministerstvo financí zastává názor, že:    

i. příkladem ilustrovaný efekt zvýšení odpisu v prvním roce o 20 
%  by byl na straně poplatníků l pouze symbolický a není 
vyvážen  s ohledem na  nedostatky ze zanesení  další 
nesystémové  výjimky do zákona, 

ii. požadované opatření by znamenalo i zvýšení administrativní 
zátěže (na straně poplatníků i k daňové správy), protože by 
znamenalo jednak obtížnou selekci konkrétních položek 
hmotného majetku, na které by mělo zvýšení sazby odpisu v 
prvním roce odpisování dopadat a oddělení jejich evidence 
oproti hmotnému majetku se standardním režimem, na straně 
daňové správy pak relativně komplikovanou kontrolu, zda 
aplikace opatření u poplatníků proběhla správně.  

Z výše uvedených důvodu Ministerstvo financí setrvává v závěru 
provedené analýzy, tj.  že selektivní daňový nástroj není  pro takovou 
podporu vhodný a navíc se předpokládá, že bude překonán 
v další  novele zákona o daních z příjmů obsahující plošné zjednodušení 
odpisování pro všechny poplatníky.   
Pokud se připomínkovému místu provedená analýza RIA jeví nadále 
jako nedostatečná, prosíme o sdělení konkrétních připomínek, co 
v systému chybí. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

4. Z K části první návrhu zákona, kterou se mění zákon o daních 
z příjmů, k bodu 12 (§ 16 zákona)  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
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obchodu Domníváme se, že v návrhu zákona by druhá sazba daně ze základu 
daně převyšujícího částku 1.500.000 Kč měla činit hodnotu 22 – 23 % 
(nikoliv 24 %), aby lépe odpovídala současné efektivní sazbě daně 
v případě solidárního zvýšení daně a došlo tak i k určitému snížení 
daňové zátěže u vyšších příjmů. 

z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

5. Z K části první návrhu zákona, kterou se mění zákon o daních 
z příjmů, k příjmům z nájmu, k § 9 odst. 4 zákona 
Návrhem zákona v oblasti ZDP dojde u příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) 
v důsledku zvýšení sazby daně - nahrazení jednotné sazby daně ve výši 
15 % sazbami daně 19 % a 24 % (ze základu daně převyšujícího 1,5 
mil. Kč) ke zvýšení daňové zátěže. Aby nedošlo ke skokovému zvýšení 
daňové zátěže u příjmů z nájmu, domníváme se, že by mělo v rámci 
kompenzace dojít v ustanovení § 9 odst. 4 ZDP ke zvýšení možnosti 
uplatnit paušální výdaje z 30 % na 40 % ze zdanitelných příjmů, 
nejvýše však do částky 400.000 Kč.  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

6. Z K části třetí návrhu zákona, kterou se mění zákon o dani z přidané 
hodnoty, k uplatňování daně z přidané hodnoty u rozhlasového a 
televizního vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona 
Nesouhlasíme, aby změny přijaté zákonem č. 170/2017 Sb. (s účinností 
od 1.7. 2017) v souvislosti s rozhlasovým a televizním vysíláním 
prováděným provozovateli ze zákona, byly návrhem zákona zrušeny. 
Předmětné změny se týkají následujících ustanovení zákona o dani z 
přidané hodnoty: 
§ 5 (vymezení osoby povinné k dani), § 51 a § 53 (plnění osvobozená 
od daně bez nároku na odpočet daně), § 72, § 75 a § 78d (odpočet 
daně). Vláda usnesením ze dne 20.7.2016 č. 648 schválila Strategii 
rozvoje zemského digitálního televizního vysílání (dále jen Strategie) 
včetně postupu přechodu na technologicky vyšší standard DVB-
T2/HEVC. Tuto Strategii zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(dále jen MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým 
telekomunikačním úřadem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání 
jako jedno z klíčových opatření realizace Strategie správy rádiového 
spektra, kterou vláda schválila usnesením ze dne 3.6. 2015 č. 421. V 
celém procesu byla přisouzena České televizi (dále jen „ČT“) zásadní 
role a předpokládala přijetí tzv. diginovely (zákon č. 252/2017 Sb.), 
jejímž cílem bylo vytvořit pro ČT odpovídající podmínky pro realizaci 
přijaté Strategie. Změna problematiky DPH u médií veřejné služby tak 
nebyla izolovaným legislativním aktem, ale faktickým opatřením, který 
vyplynul z politické diskuze v rámci projednávání diginovely za 
účelem dosáhnout bezproblémové tzv. druhé vlny digitalizace 
televizního vysílání. ČR musí k 30. 6. 2020 uvolnit pro potřeby 
vysokorychlostních mobilních datových sítí pásmo 700 MHz, kde až 
dosud bylo provozováno zemské televizní vysílání. Pro udržení 
přijatelného rozsahu zemského digitálního vysílání je nutný přechod na 

Nevyhověno. Rozpor. 
Poslaneckým návrhem č. 5332 k tisku 873 – Vládní návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní, bylo navrženo a následně 
v novele účinné od 1. července 2017 schváleno ustanovení § 5 odst. 5 
zákona o dani z přidané hodnoty, které říká, že „Provozovatelé 
rozhlasového a televizního vysílání ze zákona se ve vztahu k činnosti 
jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za 
osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v 
případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.“ 
Vložení tohoto ustanovení do zákona o dani z přidané hodnoty spolu v 
kombinaci se změnou § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 
vytváří situaci v rozporu s unijním právem, kdy poskytovateli 
veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání umožňuje 
dosáhnout nároku na odpočet, a to i v případech, kdy dle související 
judikatury (C-11/15) nejde o plnění, která by byla předmětem daně. 
Tímto byla vytvořena situace, kdy ačkoliv veřejnoprávní rozhlasové a 
televizní vysílání není zdanitelným plněním (neexistence úplaty, viz 
rozsudek C-11/15), je v tomto konkrétním případě přiznán nárok na 
odpočet daně. Takováto právní úprava je v rozporu se směrnicí o DPH 
(čl. 168 a násl.).  
Zrušení ustanovení § 51 a § 53 zákona o dani z přidané hodnoty je 
rovněž v rozporu s unijním právem, neboť se jedná o transpozici 
směrnice o DPH, konkrétně článku 132 odst. 1 písm. q). V případě 
tohoto ustanovení se nejedná o případ, kde by členské státy měly 
možnost volby, ale nařizuje členským státům uvedená plnění osvobodit 
od daně. Tato ustanovení jsou proto znovu vracena zpět do zákona o 
dani z přidané hodnoty, a to i přesto, že v podmínkách České republiky 
veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání Českého rozhlasu a České 
televize není předmětem daně. 
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nový standard digitálního vysílání DVB-T2/HEVC. Jedná se rovněž o 
realizaci rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 17.5.2017 o 
využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii. Přijetí 
navrhovaných změn zákona o DPH (v rámci návrhu zákona, kterým se 
mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019) by mělo zásadní 
důsledky na celý proces přechodu a je otázkou, zda je pak v potřebných 
termínech a kvalitě realizovatelný. 
Jako kompromis se jeví možnost v předloženém návrhu zákona odložit 
účinnost těch ustanovení, která se vztahují k rozhlasovému 
a televiznímu vysílání prováděným provozovateli ze zákona, na konec 
roku 2020. 

Navrhovaná novelizace tedy pouze narovnává právní stav do té míry, 
aby byl opět v souladu s unijním právem. Česká republika je povinna 
takto postupovat a není možné vytvořit takový právní stav, kdy potřeba 
financovat některé konkrétní procesy vyústí v účelové nerespektování 
unijních právních předpisů a k vědomě vytvořené neslučitelnosti zákona 
o dani z přidané hodnoty se směrnicí o DPH. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

7. Z K části třetí návrhu zákona, kterou se mění zákon o dani z přidané 
hodnoty, k institutu kontrolního hlášení, k § 101e  
Z podnikatelského hlediska považujeme za potřebné sladit v rámci 
novelizace zákona o DPH povinnost předkládání kontrolních hlášení k 
DPH s povinností odevzdání přiznání k DPH. 
U právnických osob, které jsou čtvrtletními plátci DPH, 
nekoresponduje sledované období u kontrolního hlášení se zdaňovacím 
obdobím pro podání daňového přiznání k DPH a neexistuje tak 
vzájemná provazba. Vzhledem k tomu, že hlavním parametrem pro 
určení délky zdaňovacího období pro čtvrtletní plátcovství  je mj. výše 
obratu do 10 mil. Kč (určuje velikost firmy), domníváme se, že 
sledované období u kontrolního hlášení by nemělo být určeno právní 
formou plátce daně a že právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci 
DPH, by měly podávat kontrolní hlášení rovněž ve lhůtě pro podání 
daňového přiznání. Příslušné ustanovení zákona o DPH by mohlo znít 
takto: 

    § 101e  
Lhůta pro podání kontrolního hlášení  

 
 (1) Plátce podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání 
daňového přiznání.  
  (2) Lhůtu podle odstavce 1 nelze prodloužit. 

Vysvětleno. 
Kontrolní hlášení bylo do zákona o dani z přidané hodnoty zavedeno 
jako nástroj a efektivní prostředek detekce daňových úniků a podvodů. 
Významným faktorem je reálná časovost. Ministerstvo financí považuje 
kontrolní hlášení za velmi důležitý nástroj boje proti podvodům na dani 
z přidané hodnoty, a v případě právnických osob hrozí větší nebezpečí 
daňových úniků (zavedení kontrolního hlášení vychází zejména ze 
záměru vytvořit podmínky pro omezení tzv. karuselových podvodů, do 
nichž se zapojují zejména plátci, právnické osoby). 
V minulosti Ministerstvo financí zavedlo postupně řadu opatření v 
legislativní i kontrolní oblasti, která však v důsledku alarmujícího 
nárůstu karuselových podvodů, realizovaných prostřednictvím složitých 
a rozsáhlých propojení zpravidla v řádu desítek až stovek subjektů, 
přestala být dostačující. 
Kontrolní hlášení je jedním ze základních pilířů celkové reformy proti 
daňovým podvodům na DPH. 
Cílem zavedení kontrolního hlášení bylo a je umožnit správci daně 
získat informace o zdanitelných transakcích realizovaných mezi plátci v 
reálném čase a na základě křížových kontrol údajů včas identifikovat 
riziková spojení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně 
finanční prostředky. 
Právnické osoby jsou povinny předkládat kontrolní hlášení jednotně 
měsíčně, a to bez ohledu na periodicitu podání přiznání k DPH. Pro tuto 
variantu se Ministerstvo financí rozhodlo zejména proto, že pro potírání 
daňových úniků je zcela zásadní získání údajů v reálném čase. Mezi 
účelově založenými společnostmi, které jsou typicky používány na 
daňové podvody, je právě velké množství plátců s malým obratem, 
které předkládají svá přiznání k DPH čtvrtletně. Pokud by všichni plátci 
podávali kontrolní hlášení za konkrétní zdaňovací období (měsíc nebo 
čtvrtletí), „párování“ údajů by se tím výrazně ztížilo a oddálily by se 
možnosti získání údajů o podezřelých transakcích a možných spojení 
plátců a neumožnily by rychlou reakci správce daně. 
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V případě fyzických osob takové výrazné riziko není a z důvodů 
zjednodušení bylo těmto plátcům umožněno, aby podávali svá přiznání 
k DPH i kontrolní hlášení za stejná období. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

8. Z K části šesté návrhu zákona, kterou se mění daňový řád, k Čl. XI, 
k návrhu nového odstavce 4 v ustanovení § 8  
Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že návrh nového odstavce 4 
v ustanovení § 8 vychází z ustanovení článku 6 směrnice ATAD (dále 
také směrnice), které upravuje obecné pravidlo proti zneužívání 
daňového režimu pro účely daně z příjmů právnických osob (dále jen 
DPPO). Navrhovaná právní úprava § 8 odst. 4 však zakotvuje obecné 
pravidlo proti zneužívání jako jednu ze základních zásad správy daní 
do Daňového řádu (dále jen DŘ), jehož důsledkem je možnost aplikace 
tohoto pravidla na správu všech daní ve smyslu § 1 a § 2 DŘ (nikoliv 
jen na DPPO, na něž cílí transponované pravidlo obsažené v článku 6 
směrnice ATAD).  

Současně předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že navrhované 
ustanovení pouze zakotvuje současný stav, kdy je princip zneužití 
práva již implicitně aplikován v daňové oblasti jako obecný právní 
princip, a to jak v judikatuře správních soudů a Ústavního soudu, tak 
správců daně.  

Jsme toho názoru, že aplikace článku 6 směrnice ATAD je omezena 
pouze na oblast DPPO a měla by být součástí zákona o daních 
z příjmů. Navrhovanou právní úpravu proto shledáváme nad rámec 
směrnice. Navíc navržená úprava není zcela v souladu se zněním 
směrnice, jelikož v textu směrnice nejsou uvedeny „jiné skutečnosti.“  
Obáváme se, že navrhovaná právní úprava bude vyvolávat otázky a 
bude pro poplatníky (podnikatele) nejednoznačná, protože se nebudou 
moci zcela opřít o stávající judikaturu. Pokud předkladatel sám uvádí, 
že uvedené pravidlo je již v důsledku jeho  aplikace v rámci praxe 
správců daně a judikatury implicitně součástí základních zásad správy 
daní, považujeme za nejvhodnější řešení navrhovanou právní úpravu 
vypustit, případně uvedené pravidlo zakotvit v zákoně o daních 
z příjmů.        

Vyhověno částečně. Rozpor byl vyřešen na úrovni ministrů. 
Znění ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu bude v zájmu zvýšení jeho 
jednozančnosti upraveno následujícím způsobem: 
„(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

Právní úprava § 8 odst. 4 daňového řádu představuje v prvé řadě 
transpozici obecného pravidla proti zneužívání daňového režimu 
stanoveného v čl. 6 směrnice ATAD do právního řádu České republiky, 
v druhé řadě pak reaguje na sílící tendence dalších evropských států 
explicitně zakotvovat obdobná obecná pravidla proti zneužívání 
v oblasti daní do právních řádů, a to zejména do právních předpisů, 
které jsou obdobou daňového řádu.  
Ani navrhovaná úprava § 8 odst. 4 daňového řádu necílí pouze na oblast 
daní z příjmů, ale je koncipována tak, aby se zákaz zneužití práva 
aplikoval principiálně stejně u všech druhů daní, poplatků a jiných 
obdobných peněžitých plnění.  Z tohoto důvodu je navrhováno doplnění 
obecného předpisu pro všechna tato peněžitá plnění – tj. do daňového 
řádu, a to především za účelem jednotnosti a vnitřní bezrozpornosti 
právního řádu a dále za účelem zachování právní jistoty, pokud se jedná 
o aplikaci principu, který je navrhovanou právní úpravou explicitně 
zakotvován. 
Zakotvení navrhovaného pravidla představuje legislativní vyjádření 
stávajícího stavu správní a soudní praxe v oblasti daňového práva. 
Materiálně se tudíž nejedená o změnu stávajícího právního stavu 
navzdory navržené formální změně daňového řádu, a nedochází tak 
k úpravě dalších nových pravidel, vzhledem k tomu, že tato pravidla 
jsou již v právním řádu ČR obsažena, byť pouze implicitně. Nové je 
pouze výslovné uvedení této zásady mezi zásadami zmíněnými 
v daňovém řádu tak, aby aplikační praxe, která není vždy v rukou osob 
s právnickým vzděláním vybavených znalostí judikatury a právní teorie, 
měla lepší a zřetelnější oporu pro její aplikaci. Tím je mj. též sledován 
zájem na zvýšení právní jistoty a předvídatelnosti práva. 
Ačkoliv předmětem právní úpravy směrnice ATAD je oblast daně 
z příjmů fyzických osob, představuje úprava obsažená v čl. 6 směrnice 
ATAD obecné pravidlo, jehož zakotvení pouze do zákona o daních 
z příjmů by představovalo snížení právní jistoty adresátů právních 
norem, jelikož v důsledku výslovné úpravy dotčeného pravidla pouze 
v rámci tohoto zákona, by vznikala otázka, zda a contrario uvedený 
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princip platí i pro ostatní daně. Současně by se jednalo o legislativně 
méně vhodné řešení, které by mohlo v budoucnu vyvolat nutnost 
doplňování obdobného principu do dalších daňových zákonů, vzhledem 
k tomu, že by se dotčené pravidlo vztahovalo pouze na daně z příjmů. 
Vzhledem k uvedenému a také ke skutečnosti, že dotčený princip již je 
implicitní součástí daňových právních předpisů, nelze zakotvení § 8 
odst. 4 v daňovém řádu označit za ryzí goldplating. 
Zahrnutí „jiných skutečností rozhodných pro správu daní“ do textu 
navrženého ustanovení považuje MF za nezbytné.  Jedná se 
o ustálenou formulaci používanou již dnes daňovým řádem (viz § 8 
odst. 3). Širší pojem právních skutečností je třeba použít s ohledem na 
možné kombinace právních jednání a právních událostí a jejich 
vzájemnou kauzalitu. Textaci navržené ze strany MF svědčí jak různé 
jazykové verze směrnice ATAD, tak Doporučení Komise 2012/772/EU, 
které dovozuje dopad pravidla GAAR nejen na právní jednání, ale také 
na právní události. Analogická textace byla zvolena např. na Slovensku. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

9. D K části čtvrté návrhu zákona, kterou se mění zákon o spotřební 
dani, ke článku VIII., Přechodná ustanovení, k bodu 5 
V důvodové zprávě postrádáme hlubší analýzu, z jakého důvodu bylo 
zvoleno 5 měsíční přechodné období pro přizpůsobení se nové dani ze 
zahřívaných tabákových výrobků. Podle ohlasů z podnikatelského 
prostředí nemusí být navržené 5 měsíční přechodné období dostatečné 
pro hladké zavedení této nové spotřební daně, které s sebou nese mimo 
jiné i značení výrobků tabákovými nálepkami. Dáváme proto ke 
zvážení prodloužení tohoto přechodného období o 1 až 2 měsíce.  

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

10. D Obecná připomínka: 
Doporučujeme sjednotit v celém předpisu označení implementovaných 
ustanovení a upravit je v souladu s přílohou č. 5 čl. II Legislativních 
pravidel vlády (viz návrh ustanovení § 23g v části první, novelizační 
bod 99 v části třetí, část sedmou, apod.). 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

11. D K části první návrhu zákona 
k novelizačnímu bodu 12 
Doporučujeme v tabulce zrušit ve sloupci „Ze základu přesahujícího“ 
tečku za číslem „1 500 000“. Podobně doporučujeme upravit také 
novelizační bod č. 37. 

k novelizačnímu bodu 18 
Doporučujeme nahradit v ustanovení § 23 odst. 19 slovo 
„souvisejícím“ slovem „souvisejících“. 

k novelizačnímu bodu 36 
Doporučujeme vložit za číslo „1“ slovo „se“. 

k novelizačnímu bodu 38 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude.  
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Upozorňujeme, že poznámka pod čarou č. 21 byla zrušena již 
v předcházejícím novelizačním bodě 24. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

12. D K části třetí návrhu zákona 
k novelizačnímu bodu 14 
Doporučujeme zrušit v textu výše uvedeného novelizačního bodu 
z důvodu nadbytečnosti slova „, a to včetně odkazu na poznámku pod 
čarou“, protože odkaz na zrušovanou poznámku pod čarou již v dalším 
textu právního předpisu není uveden. Dále doporučujeme doplnit na 
konec textu novelizačního bodu tečku. 

Vysvětleno. 
Na konec textu novelizačního bodu byla doplněna tečka. Slova „, a to 
včetně odkazu na poznámku pod čarou“ nebyla vypuštěna, jelikož se 
jedná o zrušení odkazu, který je v § 5 odst. 4 větě první za slovem 
„úplata“ a v textu novelizačního bodu ke zrušení tohoto odkazu 
nedochází. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

13. D K části třetí návrhu zákona 
k novelizačnímu bodu 15 
Doporučujeme v souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
vložit za slovo „zákonu“ čárku. Podle výše uvedeného článku se při 
více možnostech vyjádřených v pododstavcích před spojkou „nebo“ 
píše čárka. Podobně doporučujeme upravit také novelizační bod 103. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

14. D K části třetí návrhu zákona 
k novelizačnímu bodu 43 
Doporučujeme nahradit v textu novelizačního bodu slovo „vkládají“ 
slovem „doplňují“. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

15. D K části třetí návrhu zákona 
k novelizačnímu bodu 73 
Doporučujeme nahradit v ustanovení § 42 odst. 2 slovo „základě“ 
slovem „základu“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

16. D K části třetí návrhu zákona 
k novelizačnímu bodu 80 
Doporučujeme nahradit v textu novelizačního bodu slovo „která“ 
slovem „které“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

17. D K části třetí návrhu zákona 
k platnému znění 
Upozorňujeme, že v první části platného znění zůstal text označující 
nepřijmutí revizí. 

Nevyhověno. 
Předkladatel nenalezl text označující nepřijmutí revizí. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42a odst. 1 písm. b) ZDPH 
I. Dáváme ke zvážení a k věcnému posouzení předkladatele níže 
uvedený návrh, který umožňuje provést opravu základu daně v případě 
nedobytné pohledávky, která je ve vztahu k exekučnímu řízení 
definována tak, že  
1. jde o pohledávku vymáhanou (a alespoň částečně nevymoženou) 
v probíhajícím řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučním řízení, 
které trvá alespoň x let (např. 2 roky). Opravu nebude možno v tomto 
případě realizovat, pokud výkon rozhodnutí nebo exekuci nelze provést 
z důvodu podle právních předpisů upravujících jiné řízení než řízení o 
výkonu rozhodnutí nebo exekuční řízení – to bude dopadat na případ, 
kdy podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona výkon 

Vyhověno. 
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rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví 
dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze 
nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Opravu však bude možno 
provést např. tehdy, pokud bylo řízení o výkonu rozhodnutí nebo 
exekuční řízení přerušeno podle § 35 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o 
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo podle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví 
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Lhůta alespoň x let pro vedení řízení o výkonu rozhodnutí (exekučního 
řízení) se navrhuje ke zvážení z toho důvodu, aby byly osoby povinné 
platit DPH vedeny k vymáhání svých pohledávek jak v nalézacím, tak 
v exekučním řízení co nejdříve a aby tedy zbytečně nenarůstalo 
příslušenství vymáhané pohledávky. Je však třeba připustit, že 
v případě, že bude možno provést opravu základu daně i v případě, že 
nebudou splněny všechny podmínky týkající se zahájeného řízení (§ 
42a odst. 1 písm. f) návrhu), nebude výše zmíněná motivace tak silná.  
Pokud by bylo možno provést opravu pouze v případě, že řízení je 
prováděno, a nikoliv i tehdy, pokud bylo zastaveno podle bodu I.2, byla 
by motivace k navyšování příslušenství velmi výrazná; 
2. nebo jde o pohledávku, která byla vymáhána v řízení o výkonu 
rozhodnutí nebo v exekučním řízení a výkon rozhodnutí (exekuce) 
byl zastaven pro  
a) nemajetnost (§ 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. – „průběh výkonu 
rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí 
ani ke krytí jeho nákladů“), 
b) v případě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, nepobírá-li povinný 
po dobu jednoho roku mzdu buď vůbec nebo alespoň v takové výši, 
aby z ní mohly být srážky prováděny (§ 290 odst. 1 o. s. ř.), 
c) v případě výkonu rozhodnutí prodejem movitých věci proto, že v 
bytě (sídle) povinného ani na jiném soudu známém místě se nepodařilo 
ani na základě dodatečného sdělení povinného sepsat žádnou věc (§ 
326a o. s. ř.), 
d) v případě výkonu rozhodnutí postižením (prodejem) závodu při 
zjišťování ceny závodu proto, že soud zjistí, že cena majetku 
náležejícího k závodu spolu s dalšími prostředky na účtu u banky 
(náležejícími k závodu) nepřesahuje výši splatných peněžitých dluhů 
náležejících k závodu, pohledávek oprávněného, které nenáležejí k 
závodu, a předpokládané náklady výkonu rozhodnutí, odměnu správce 
a náhradu jeho hotových výdajů, anebo že ji přesahuje jen nepatrně (§ 
338n odst. 6 o. s. ř.), 
e) v případě výkonu rozhodnutí postižením (prodejem) závodu při 
dražebním jednání tehdy, zjistí-li soud, že cena majetku náležejícího k 
závodu spolu s dalšími prostředky nepřesahuje výši splatných 
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peněžitých dluhů náležejících k závodu, pohledávek oprávněného, 
které nenáležejí k závodu, a předpokládané náklady výkonu 
rozhodnutí, odměnu správce a náhradu jeho hotových výdajů, anebo že 
ji přesahuje jen nepatrně (§ 338w odst. 3 o. s. ř.). 
 Přihlédnout je třeba také k § 98 odst. 1 insolvenčního zákona, 
podle kterého má dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou – podnikatelem, povinnost podat insolvenční návrh, byl-li 
pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku 
(závodu) nebo exekuce proto, že cena majetku náležejícího k podniku 
(závodu) nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku (závodu); to 
neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik (závod). V tomto případě by 
mělo následovat insolvenční řízení, proto se navrhuje, aby opravu 
nebylo možno provést.  
 
II. V případě nemajetnosti povinného i v případě dalších důvodů 
zastavení podle bodu I.2 jde podle našeho názoru o to, že výkon 
rozhodnutí (exekuce) by mohl být prováděn, pokračování řízení nestojí 
v cestě žádná překážka (je k disposici vykonatelný exekuční titul, návrh 
na nařízení výkonu rozhodnutí, jsou splněny další podmínky pro 
provádění výkonu rozhodnutí), nepodařilo se však zjistit dostatek 
majetku povinného, aby bylo možno pokrýt alespoň náklady výkonu 
rozhodnutí (exekuce) nebo, v případě výkonu rozhodnutí srážkami ze 
mzdy, povinný nepobírá po dobu jednoho roku mzdu buď vůbec nebo 
alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny (je možno 
vycházet z toho, že jde rovněž o nemajetnost, vztaženou však pouze ke 
mzdě) – obdobně je možno posuzovat důvody zastavení podle bodu 
I.2.c) až e).  
 
III. V případě ostatních důvodů pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo 
exekuce, které lze vymezit takto: 
a) výkon rozhodnutí byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo 
vykonatelným; 
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu 
zrušeno nebo se stalo neúčinným; 
c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; 
d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 
o. s. ř. vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou 
pohledávku uspokojit; 
e) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje 
majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 
267 o. s. ř.); 
f) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento 
výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro 
zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo 
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zaniklo před vydáním tohoto rozsudku; 
g) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který 
rozhodnutí nelze vykonat (§ 268 odst. 1 o. s. ř.); 
h) povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného 
srážku stanovenou zvláštními předpisy a odvedl tuto srážku 
příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku 
provést (§ 268 odst. 2 o. s. ř.); 
i) výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, 
jestliže zaniklo zástavní právo (§ 268 odst. 3 o. s. ř.); 
j) oprávněný nesložil zálohu na náklady provedení výkonu rozhodnutí 
(§ 270 odst. 3 o. s. ř., § 55 odst. 6 exekučního řádu);  
k) výkonem rozhodnutí je postižen majetek v rámci svěřenského 
nástupnictví v případech, kdy majetek takto postižen být nemůže (§ 
304 odst. 1, § 313 odst. 1, § 320aa odst. 2, § 324, § 335b odst. 3, § 
338h odst. 3, o. s. ř.); 
l) u výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný 
místo trvalého pobytu, výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do 
řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů 
povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 30 000 
Kč bez příslušenství (§ 336i odst. 2 o. s. ř.); 
m) u výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci se tuto věc nepodařilo 
prodat v dražbě (§ 336m odst. 1 a 3 o. s. ř.); 
n) v případě výkonu rozhodnutí postižením (prodejem) závodu se 
závod nepodařilo v dražbě prodat (§ 338za odst. 1 a 3 o. s. ř.); 
 
lze mít za to, že tedy důvody týkající se situací, kdy není dán 
vykonatelný exekuční titul (písm. a), b)), oprávněný disponoval 
s řízením tak, že výkon rozhodnutí (exekuce) nemůže pokračovat nebo 
nesložil zálohu (písm. c) a j)), určitý majetek není postižitelný vůbec 
(písm. d), e), k)) nebo není momentálně postižitelný/prodejný (písm. l), 
m), n)), pohledávka již zanikla (písm. f)), výkon rozhodnutí je 
nepřípustný z jiného důvodu (např. došlo k promlčení – písm. g)), 
s pohledávkou oprávněného bylo podle zákona nakládáno tak, že není 
vymahatelná (např. odvod pojistného na sociální zabezpečení – písm. 
h)), zaniklo zástavní právo při prodeji zástavy (písm. i)), by k opravě 
základu daně vést neměly, protože jde o situace, kdy výkon rozhodnutí 
(exekuce) nemá být veden nebo plyne z jednání oprávněného, že výkon 
rozhodnutí (exekuci) vést nechce.  
Jak bylo uvedeno výše, to, zda použít tuto konstrukci, je na zvážení 
předkladatele.  
 Navrhujeme rovněž zvážit, zda je záměrem předkladatele, aby 
formulace uvedená v navrženém § 42a odst. 1 písm. f) zákona o DPH 
(„bylo zahájeno řízení…, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti 
rozhodné pro provedení opravy…“) vedla k tomu, že k provedení 
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opravy v tomto případě skutečně postačí pouze zahájení řízení o 
výkonu rozhodnutí (exekučního řízení). O skončení tohoto řízení § 42a 
odst. 1 písm. f) nehovoří. Z návrhu tak lze vyvozovat, že k provedení 
opravy po uplynutí 5 let od konce zdaňovacího období by mohlo dojít 
např. i v případě, že byl výkon rozhodnutí (exekuce) zastaven z výše 
uvedených důvodů (§ 268 odst. 1 písm. a), b) o. s. ř. atd.), pro které 
dříve – před uplynutím 5 let – tuto opravu nebude možno provést.  
 
V. Dále je třeba zmínit rozdíl mezi řízením o výkonu rozhodnutí a 
exekučním řízením spočívající v tom, že v řízení o výkonu rozhodnutí 
určuje sám oprávněný, jaký způsob výkonu rozhodnutí má být 
proveden a jaký majetek má být výkonem rozhodnutí postižen, a tento 
majetek je také povinen v návrhu uvést (§ 261 odst. 1, § 335 odst. 1 
atd. o. s. ř.). V exekučním řízení určuje způsob provedení exekuce a 
zjišťuje majetek povinného soudní exekutor, přičemž má ke zjišťování 
majetku k disposici podstatně rozsáhlejší možnosti než oprávněný (§ 33 
a násl., § 35 odst. 3, § 58 odst. 3 exekučního řádu). Lze tedy 
konstatovat, že záruku, že bude zjištěn veškerý postižitelný majetek 
povinného a k vymožení pohledávky oprávněného budou použity 
všechny způsoby provedení exekuce, které jsou přiměřené, skýtá spíše 
exekuční řízení.  
 Ke zvážení předkladateli se proto dává, zda by případně 
uvedené skutečnosti mohly mít nějaký vliv na navrhovanou právní 
úpravu opravy základu DPH.  
 
VI. Lze tedy uzavřít, že provést opravu základu DPH by bylo možno na 
základě toho, co bylo zmíněno výše, v případě, že řízení o výkonu 
rozhodnutí (exekuční řízení) dosud běží alespoň 2 roky, nebo bylo-li 
zastaveno z důvodů podle bodu 2. V souvislosti s výkonem rozhodnutí 
nebo exekucí nebude možno provést opravu základu daně tehdy, pokud 
 
- pohledávka byla v řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci) zcela 
vymožena, 
 
- bylo zahájeno řízení o výkonu rozhodnutí (exekuční řízení), výkon 
rozhodnutí byl zastaven z důvodů uvedených v bodu III, 
 
- bylo zahájeno řízení o výkonu rozhodnutí (exekuční řízení), ale návrh 
byl odmítnut, zamítnut, řízení zastaveno (z důvodu nedostatku 
podmínek řízení).  
 
VII. Ke zvážení předkladateli se dává tento návrh právní úpravy opravy 
základu daně:  
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„§ 42a 
 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky 
(1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě 
nedobytné pohledávky, pokud 
 
(…) 
 
b) tato pohledávka je zcela nebo zčásti neúspěšně po dobu nejméně 2 
let vymáhána v řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučním řízení; to 
neplatí, pokud výkon rozhodnutí nebo exekuci nelze provést z důvodů 
podle právních předpisů upravujících jiné řízení než řízení o výkonu 
rozhodnutí nebo exekuční řízení, 
 
(…) 
 
x) tato pohledávka byla vymáhána v řízení o výkonu rozhodnutí nebo 
v exekučním řízení a výkon rozhodnutí nebo exekuce byl zastaven 
z důvodu podle § 268 odst. 1 písm. e), § 290 odst. 1, § 326a, § 338n 
odst. 6 nebo § 338w odst. 3 občanského soudního řádu; to neplatí, má-
li dlužník povinnost po zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 
povinnost podat insolvenční návrh, 
 
(…)“. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42a odst. 1 písm. c) ZDPH 
Navrhovaným ustanovením je významně rozšiřován okruh případů, 
v nichž lze provést opravu základu daně (dosud oprava výše daně u 
pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení) v důsledku úpadku 
věřitelova dlužníka. Rozumíme tomu, že situace věřitele, jemuž nebyla 
zaplacena, typicky, kupní cena či odměna ze smlouvy o dílo a který 
ještě navíc odvedl daň z přidané hodnoty na základě uskutečnění 
zdanitelného plnění „za dlužníka“, je srovnatelná v případě řešení 
dlužníkova úpadku konkursem i oddlužením nebo reorganizací. Lze 
tedy považovat za legitimní, pokud je věřiteli umožněno nárokovat 
vrácení odvedené daně z přidané hodnoty po státu. 

Doporučujeme však předkladateli, aby důkladně posoudil dopad tohoto 
rozšíření na ostatní přihlášené věřitele, jimž se sníží uspokojení jejich 
pohledávek v důsledku vstupu správce daně do insolvenčního řízení 
s prioritní pohledávkou. Rovněž je třeba vzít v úvahu možný 
„psychologický dosah“ do insolvenčních řízení, v nichž má být 
předpokládáno plné uspokojení pohledávek věřitelů, které je povinností 
dlužníka. V tomto ohledu doporučujeme, aby byla doplněna důvodová 
zpráva, respektive závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace a 
aby předkladatel opětovně uvážil, zda považuje rozšíření přípustnosti 

Vysvětleno. 
Ustanovení rozšiřující opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky ze zákona o DPH vypustit nelze, protože povinnost 
členských států umožnit plátcům opravy základu daně při nezaplacení 
zdanitelného plnění vyplývá z čl. 90 směrnice o DPH a ze související 
judikatury Soudního dvora Evropské unie je současně zřejmé, že rozsah 
oprav daný stávajícím § 44 zákona o DPH není dostatečný. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
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provádění oprav základu daně za vhodné. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

3. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42a odst. 1 písm. c) bodu 1. ZDPH 
V návětí odstavce 1 navrhovaného § 42a se hovoří o opravě základu 
daně v případě nedobytné pohledávky, nikoliv o určitém plnění, na něž 
se bod 1. písm. c) téhož odstavce odkazuje slovy „z tohoto plnění“. 
Doporučujeme proto konkretizovat, o jaké plnění se jedná, respektive 
lépe provázat textaci bodu s návětím odstavce a textem předchozí části 
pododstavce. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

4. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42a odst. 1 písm. c) bodu 3. ZDPH 
Podle insolvenčního zákona rozhodnutí o způsobu řešení úpadku vždy 
předchází případnému rozhodnutí o přeměně reorganizace v konkurs, 
neboť v příslušných případech insolvenční soud rozhoduje nejprve o 
tom, že způsobem řešení úpadku je reorganizace (srov. § 149 a 153 
insolvenčního zákona), respektive o povolení reorganizace (srov. § 325 
a 329 insolvenčního zákona). Přeměna reorganizace v konkurs je jen 
jedním ze způsobů skončení – již povolené – reorganizace (srov. § 362 
a násl. insolvenčního zákona). Doporučujeme tedy slova „nebo o 
přeměně reorganizace na konkurs“ bez náhrady vypustit a za slova 
„způsobu řešení úpadku“ doplnit slovo „dlužníka“. 

Z části věty za středníkem a rovněž z příslušné části důvodové zprávy 
vyplývá, že úmyslem předkladatele je umožnit věřiteli provést opravu 
základu daně v případech, kdy je zřejmé, že jeho pohledávka (nebo její 
část) s pravděpodobností blížící se jistotě nebude dlužníkem zaplacena. 
Rozsah takto nezaplacené části pohledávky věřitele v případě řešení 
dlužníkova úpadku konkursem není předem znám, v případě 
reorganizace vyplývá ze schváleného reorganizačního plánu. Podle 
navrhovaného § 42a odst. 1 písm. c) ZDPH je však, na rozdíl od 
stávající úpravy, možné provést opravu základu daně i v případě, že je 
způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení. I v oddlužení je znám 
předpoklad uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů – obsažený ve 
zprávě pro oddlužení podle § 398a insolvenčního zákona. 
Doporučujeme tedy část věty za středníkem uvést v této podobě: 
„opravu základu daně lze v případě povolené reorganizace nebo 
povoleného oddlužení provést pouze tehdy, jestliže ze schváleného 
reorganizačního plánu nebo ze zprávy pro oddlužení po schválení 
oddlužení je zřejmé, že pohledávka věřitele nebude zcela nebo zčásti 
uspokojena,“. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

5. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42a odst. 4 písm. b) ZDPH 
Návrh zákona v § 42a odst. 4 ZDPH konstruuje rovněž stavění lhůty 
k provedení opravy základu daně.  Pro poměry insolvenčního řízení je 
rozhodným okamžikem pro ukončení zastavení běhu lhůty pravomocné 

Vyhověno. 
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rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o schválení 
reorganizačního plánu. Navrhované znění § 42a odst. 1 písm. c) však 
umožňuje provádění opravy základu daně i v insolvenčních řízeních, 
v nichž je úpadek dlužníka řešen oddlužením. Pro tyto případy však 
chybí vymezení skutečnosti rozhodné pro ukončení zastavení běhu 
lhůty. Doporučujeme proto doplnit, že lhůta neběží rovněž do nabytí 
právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

6. Z K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42b odst. 1 ZDPH 
Navrhované znění § 42b odst. 1 písm. c) ZDPH upravuje výši základu 
daně, v níž se provádí oprava základu daně u nedobytné pohledávky, 
pro poměry insolvenčního řízení v případech, ve kterých neexistuje 
podklad pro stanovení té části pohledávky věřitele, která 
v insolvenčním řízení nebude uspokojena – takovými případy jsou 
konkurs a přeměna reorganizace v konkurs. Absentuje ovšem úprava 
pro určení výše základu daně pro ostatní případy řešení úpadku 
dlužníka. 

V oddlužení i ve schválené reorganizaci existují podklady, v nichž se 
zohledňuje předpokládané uspokojení pohledávek věřitelů – 
reorganizační plán a zpráva pro oddlužení. Záměru předkladatele 
vyjádřenému v důvodové zprávě potom odpovídá možnost provedení 
opravy základu daně ve výši plnění, jehož se věřiteli na jeho 
pohledávku v insolvenčním řízení zřejmě nedostane. 

Požadujeme proto doplnit nový pododstavec do navrhovaného § 42b 
odst. 1 ZDPH, který stanoví, že výši základu daně odpovídá hodnota 
„úplaty, kterou věřitel neobdrží podle schváleného reorganizačního 
plánu nebo zprávy pro oddlužení, pokud byla oprava základu daně 
provedena z důvodu rozhodnutí o povolení reorganizace nebo 
rozhodnutí o schválení oddlužení“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

7. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42b odst. 1 písm. c) ZDPH 
Navrhované ustanovení v bodu 2. hovoří o přeměně reorganizace na 
konkurs, insolvenční zákon však používá spojení „přeměna 
reorganizace v konkurs“ (vizte § 363 insolvenčního zákona). 
Doporučujeme proto uvést terminologii do souladu s insolvenčním 
zákonem. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

8. Z K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42b odst. 2 ZDPH 
Od účinnosti zákona č. 64/2017 Sb. zná insolvenční zákon dva postupy 
při přezkoumání přihlášených pohledávek – přezkumné jednání a 
přezkum v oddlužení (srov. § 190 odst. 1 insolvenčního zákona). 
Doporučujeme proto slova „přezkumného jednání“ nahradit slovy 
„přezkoumání přihlášených pohledávek“. Dále požadujeme nahradit 

Vyhověno. 
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slova „v přezkumném jednání“ slovy „na přezkumném jednání nebo při 
přezkumu provedeném insolvenčním správcem v oddlužení“. 

Tato připomínka je zásadní. 
7. Ministerstvo 

spravedlnosti 
9. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42d odst. 1 ZDPH 

V oddlužení může často docházet k tomu, že kolísá výše dlužníkova 
měsíčního příjmu, může dojít k dočasnému nárůstu ve výši příjmů 
dlužníka nebo k přechodnému získání lepšího zaměstnání. Všechny 
tyto skutečnosti se mohou promítnout do předpokládané míry 
uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, kterou insolvenční 
správce projektuje na základě aktuálních údajů a která je obsažena ve 
zprávě o plnění oddlužení, kterou insolvenční správce předkládá 
zpravidla ve čtvrtletních intervalech. 

Pokud nějaký takový dočasný výkyv zvýší předpokládané uspokojení 
pohledávek věřitelů, znamenalo by to podle navrhovaného ustanovení 
povinnost dlužníka provést dodatečnou opravu základu daně, a to 
teoreticky čtyřikrát ročně a navíc za situace, kdy nakonec k vyššímu 
uspokojení pohledávek, než jak bylo předpokládáno ve zprávě pro 
oddlužení, nedojde. 

Výkyvy ve výši příjmů dlužníka mohou ovlivnit očekávané (i reálné) 
uspokojení pohledávek věřitelů také negativně. Každý výpadek příjmů 
může vést k výslednému snížení uspokojení věřitele, jemuž se ovšem 
neumožňuje provést dodatečnou opravu základu daně v tom smyslu, že 
by se zohlednila dodatečně zjištěná část původní pohledávky, která 
nebude uspokojena. 

Uvedené obdobně platí i pro případy reorganizace, kde finální 
uspokojení pohledávek věřitelů rovněž nemusí přesně odpovídat 
schválenému reorganizačnímu plánu. 

Doporučujeme proto jednak sjednotit režim dodatečných oprav jak pro 
případy, v nichž se sníží předpokládaná výše neobdržené úplaty, tak i 
pro případy, ve kterých dojde k jejímu zvýšení. 

Dále doporučujeme formulační úpravu, která postaví na jisto, že 
ustanovení dopadá jak na případy, v nichž věřitel provede opravu 
základu daně ve výši neobdržené úplaty a následně v insolvenčním 
řízení dosáhne částečného uspokojení přihlášené pohledávky (konkurs), 
tak rovněž na případy, ve kterých byla oprava základu daně provedena 
ve výši úplaty, u které se podle zprávy pro oddlužení nebo 
reorganizačního plánu předpokládá, že ji věřitel neobdrží. 

Konečně doporučujeme také zvážit, zda je vhodné, aby dodatečná 
oprava základu daně byla prováděna v případě každé změny v 

Vyhověno. 
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(předpokládané) výši neobdržené úplaty. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

10. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42f odst. 1 ZDPH 
Považujeme za vhodnější vztahovat počátek běhu lhůty k vystavení 
základního opravného daňového dokladu ke dni provedení opravy 
základu daně. Zjištění skutečností, na základě kterých se rozhodne 
věřitel opravu provést, nastane seznámením se s příslušným 
rozhodnutím insolvenčního soudu, ke kterému zpravidla dojde v krátké 
době po jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Věřitel však může 
opravu základu daně provést (a to i z legitimních a objektivních 
důvodů) až po delší době následující po tomto okamžiku. 
Nepovažujeme za vhodné, aby tou dobou již uplynula lhůta k vystavení 
základního opravného daňového dokladu. V tomto duchu jsou ostatně 
formulována rovněž ustanovení § 42f odst. 3 písm. e) a g). 

Vysvětleno. 
Počátek běhu lhůty k vystavení základního opravného daňového 
dokladu nelze vztahovat ke dni provedení opravy základu daně, protože 
vystavení tohoto dokladu je součástí této opravy. 
 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

11. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42f odst. 5 písm. e) bodu 2. ZDPH 
Doporučujeme slovo „základní“ nahradit slovem „základního“. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

12. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42f odst. 5 písm. l) bodu 1. ZDPH 
Doporučujeme slovo „úplatou“ nahradit slovem „úplaty“. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

13. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42h odst. 4 ZDPH 

Doporučujeme slovo „Oprava“ nahradit slovem „Opravu“. 
Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

14. D K části třetí, čl. V, bodu 80 – k § 42h odst. 5 ZDPH 
Doporučujeme slovo „Oprava“ nahradit slovem „Opravu“ 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

15. D K části třetí, čl. V, bod 191  
Z navrhované doplňující věty není jasné, o kterou lhůtu se jedná; 
v předchozí větě jsou obsaženy dvě lhůty – lhůta 30 a lhůta 60 měsíců. 
Doporučujeme věcně vyjasnit a formulačně upravit.  

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

16. Z K části třetí, čl. VI – k přechodným ustanovením 
Vzhledem k tomu, že návrh zákona rozšiřuje možnost provedení 
opravy základu daně (dosud oprava výše daně u pohledávek za 
dlužníky v insolvenčním řízení) i na případy, v nichž je úpadek 
dlužníka řešen oddlužením nebo reorganizací, považujeme za nezbytné 
upravit intertemporální působení nové právní úpravy v již zahájených 
insolvenčních řízeních, v nichž nebylo insolvenčním soudem 
rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (tedy v nichž se 
dopad nově navrhované právní úpravy výrazně odlišuje od působení 
dosavadní právní úpravy). 

Bod 1. přechodných ustanovení sice stanoví, že pro práva související 
s daňovými povinnostmi u DPH za zdaňovací období přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 235/2004 Sb. 

Vyhověno. 
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v dosavadním znění, ovšem navrhované znění § 42g odst. 1 písm. a) 
ZDPH stanoví, že se oprava základu daně považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dnem doručení opravného daňového 
dokladu dlužníkovi. K doručení opravného daňového dokladu však 
může dojít až ode dne zjištění skutečností, na základě kterých lze 
opravu základu daně provést (srov. navrhované znění § 42f odst. 1 
ZDPH), tedy pro poměry opravy z titulu úpadku dlužníka nejdříve po 
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka. K tomuto samostatnému 
zdanitelnému plnění tedy dochází až ve zdaňovacím období, které 
nastává po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle bodu 1. 
přechodných ustanovení by se měla použít nová právní úprava. 

Tím ovšem může dojít k tomu, že by bylo lze provést opravu výše daně 
(a v návaznosti na ni uplatnit pohledávku správce daně) i 
v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, v nichž není způsobem řešení úpadku dlužníka konkurs. 
Uspokojení věřitelů v takových řízeních by bylo povětšinou sníženo 
prioritním uspokojováním pohledávky správce daně, která má podle 
návrhu přednostní postavení pohledávky postavené na roveň 
pohledávkám za majetkovou podstatou. To představuje zásah do 
legitimního očekávání věřitelů, neboť možný vstup správce daně do 
insolvenčního řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen reorganizací 
nebo oddlužením, nepředpokládali – a předpokládat nemohli, protože 
jej dosavadní právní úprava neumožňovala. Změna v poměru 
uspokojení pohledávek věřitelů by pak byla mohla být relevantní při 
jejich rozhodování o hlasování o přijetí reorganizačního plánu nebo o 
způsobu oddlužení. 

Pro vyloučení retroaktivního zásahu do již zahájených insolvenčních 
řízení, v nichž není úpadek dlužníka řešen konkursem, požadujeme 
doplnění nového přechodného ustanovení: 

„12. Pro možnost věřitele provést opravu základu daně z titulu 
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, jež bylo vydáno 
v insolvenčním řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se použije ustanovení § 44 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Tato připomínka je zásadní. 
7. Ministerstvo 

spravedlnosti 
17. D K části čtvrté (změna zákona o spotřebních daních), bod 25  

Navržený § 115 odst. 4 doporučujeme formulačně upravit, neboť 
nedává smysl.  

Vyhověno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

18. Z K části deváté (změna zákona o Celní správě České republiky)  
V čl. XIV se navrhuje významné rozšíření případů, ve kterých by mohli 

Vyhověno částečně. 
Navržené rozšíření pravomoci orgánů Celní správy ČR skutečně 
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celníci používat podpůrně operativně pátrací prostředky. V současné 
době ustanovení § 38 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, koresponduje s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 
273/2008 Sb., o Policii České republiky. Stávající právní úprava 
reaguje na to, že celní orgány jsou ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, 
policejním orgánem, který provádí ve stanovených případech 
prověřování trestných činů. Tato pravomoc celních orgánů se pak 
odráží ve stávajícím § 38 zákona o Celní správě České republiky, 
neboť použití podpůrně operativně pátracích prostředků je zásadně 
omezeno pouze na případy, které mají nějakou spojitost s trestnou 
činností. Podpůrně operativně pátrací prostředky nepředstavují stejně 
intenzivní zásah do práv a svobod osob jako jsou operativně pátrací 
prostředky podle trestního řádu, nelze však bez dalšího říci, že je 
proporcionální je používat v případech, kde nejde o trestnou činnost. 
Posouzení proporcionality nové právní úpravy předkladatelem však 
zcela chybí, navíc důvodová zpráva se omezuje na zdůvodnění použití 
pouze krycího dokladu, byť se navrhuje rozšíření použití na všechny 
podpůrně operativně pátrací prostředky v zákoně o Celní správě České 
republiky uvedené. Z tohoto důvodu požadujeme uvedení textu zákona 
a důvodové zprávy v soulad. Tedy např. přeformulování této části 
následovně: slova „Tyto prostředky“ se nahrazují slovy „Krycí 
doklady“ a slova „, anebo k ohrožení života, zdraví, majetku nebo práv 
celníka nebo jiné osoby“ slovy „anebo k ohrožení života nebo zdraví“. 
Anebo doplnění důvodové zprávy tak, aby bylo zřejmé, z jakých 
důvodů se navrhuje rozšíření i na ostatní podpůrně operativně pátrací 
prostředky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

primárně cílí na použití krycích dokladů, jak je vyjádřeno a odůvodněno 
v důvodové zprávě. V zájmu respektu k principu proporcionality 
a v zájmu předejití případným pochybnostem v tomto ohledu proto 
bude text materiálu upraven tak, jak navrhuje připomínkové místo, 
tj. nová pravomoc bude zúžena pouze na použití krycích dokladů, čímž 
bude současně uveden do souladu text ustanovení a důvodové zprávy. 
Rovněž se akceptuje návrh na zúžení okruhu situací ohrožení, kdy lze 
danou pravomoc použít, a to vypuštěním „práv (celníka nebo jiné 
osoby)“, neboť lze přisvědčit tomu, že okruh těchto práv by mohl být 
chápán jako neurčitý a neúměrně široký. Naopak je třeba zachovat 
riziko ohrožení majetku, neboť právě informace o totožnosti a bydlišti 
kontrolora je v daném ohledu extrémně citlivá. Rovněž v řadě jiných 
předpisů je ohrožení majetku řazeno do obdobných výčtů spolu 
s ohrožením života a zdraví.     

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

19. D K části desáté, čl. XV – k úvodní větě 
V úvodní větě je třeba namísto zákona č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her, uvést zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), a to včetně výčtu relevantních 
novelizujících právních předpisů. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

20. Z K části desáté, čl. XV, bodu 2 – k § 169 odst. 1 písm. c) 
insolvenčního zákona 
Navrhované ustanovení neodpovídá textaci navrhovaného § 42a odst. 1 
písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty, podle kterého lze opravu 
základu daně v insolvenčních poměrech provést v případě, že 
insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku, a to 
nikoliv pouze tak, že prohlásil konkurs na majetek dlužníka. 

Požadujeme tedy uvést obě ustanovení do souladu a slova „z titulu 

Vyhověno. 
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konkursu“ bez náhrady vypustit (neboť máme za to, že odkaz na zákon 
upravující daň z přidané hodnoty je dostačující pro identifikování, 
z jakého důvodu lze opravu základu daně provést), případně je nahradit 
slovy „z titulu rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka“. 

Tato připomínka je zásadní. 
7. Ministerstvo 

spravedlnosti 
21. Z K části desáté, čl. XV, bodu 3 – k § 186 odst. 3 insolvenčního 

zákona 
Navrhovaná úprava zřejmě směřuje na situace dvojího uspokojování 
pohledávky v insolvenčním řízení, k nimž (zdánlivě) dochází v případě, 
že věřitel provede opravu základu daně (dosud opravu výše daně) a 
správce daně následně uplatní svoji pohledávku za dlužníkem vzniklou 
na základě této opravy a vrácení již zaplacené daně z přidané hodnoty 
věřiteli, aniž by věřitel zároveň vzal svou přihlášku pohledávky 
v insolvenčním řízení částečně zpět. 

Ve skutečnosti ovšem k dvojímu uspokojování téže pohledávky ani 
v těchto případech nedochází. Věřitel do insolvenčního řízení 
přihlašuje svoji pohledávku za dlužníkem, spočívající – typicky – 
v nezaplacené kupní ceně nebo odměně ze smlouvy o dílo. Z pohledu 
věřitele se jedná o jedinou částku, která toliko číselně odpovídá 
základové ceně bez daně a (obvykle) 21% dani z přidané hodnoty. 
Celková cena včetně daně z přidané hodnoty je potom ujednaným 
protiplněním, na jehož zaplacení má věřitel právo, proto také 
pohledávku v této výši přihlašuje do insolvenčního řízení. Vůči státu 
potom věřitel může nárokovat vrácení již zaplacené daně z přidané 
hodnoty – věřitel tedy do insolvenčního řízení vstupuje za situace, v níž 
odvedl daň z přidané hodnoty státu a v níž mu zároveň dlužník dluží 
zaplacení celé pohledávky, včetně její části výší odpovídající odvedené 
dani z přidané hodnoty. 

Bez ohledu na to, zda věřitel provede opravu základu daně, mu dlužník 
dluží uhrazení stále téže pohledávky v nezměněné (ujednané) výši. 
Provedení opravy základu daně má vliv pouze na to, zda bude 
v průběhu insolvenčního řízení daň z přidané hodnoty z příslušného 
uskutečněného zdanitelného plnění již zaplacena, nebo nikoliv, tedy na 
to, jestli vznikne potřeba státu vymáhat zaplacení této daně po 
dlužníku, jenž je jejím zaplacením od samého počátku zatížen (dlužník 
je daňovým subjektem v pozici osoby povinné k dani). 

Věřitel – plátce daně, který provedl opravu základu/výše daně a jehož 
pohledávka je v insolvenčním řízení následně (částečně) uspokojena, 
ostatně musí v příslušném rozsahu daň z přidané hodnoty znovu odvést. 
V případě, že by mu navrhovanou úpravou bylo znemožněno 
v insolvenčním řízení požadovat zaplacení celé dlužné částky (a že by 

Vyhověno. 
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tedy byl uspokojován v poměru odpovídajícím jen části jeho 
pohledávky), byl by vystaven situaci, v níž by svou pohledávku nemohl 
nikdy zcela uspokojit, a to ani v případě, že by v insolvenčním řízení 
bylo dosaženo 100% uspokojení přihlášených pohledávek, – takovému 
věřiteli by na jeho pohledávce stále chyběla částka odpovídající 
odváděné dani z přidané hodnoty (její části). 

Z uvedených důvodů požadujeme vypuštění celého novelizačního 
bodu. 

Tato připomínka je zásadní. 
7. Ministerstvo 

spravedlnosti 
22. D Ke zvláštní části důvodové zprávy 

Doporučujeme zvláštní část důvodové zprávy k části desáté (změně 
insolvenčního zákona) revidovat, odstranit fragmenty nesouvisejícího 
textu a duplicity. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

1. Z K materiálu, čl. V bod 98.: Požadujeme ujistit, že ustanovení písmene 
d) bude zahrnovat veškeré další vzdělávání pedagogických pracovníků 
podle zákona o pedagogických pracovníků jako doposud. Navrhované 
znění není zcela jasné, neboť stanoví, že jde o činnost, zatímco čl. 44 
nařízení Rady (EU) č. 280/2011 hovoří o výuce. Žádáme tedy ujištění, 
že daňové orgány budou právní úpravu vykládat tímto způsobem.  

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

2. Z Nad rámec k materiálu, § 57 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů: Požadujeme slova „v rámci akreditovaných bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programů“ nahradit slovy 
„podle zákona o vysokých školách“, neboť stávající znění je nepřesné a 
neodpovídá aktuální právní úpravě. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

3. Z Nad rámec k materiálu, § 57 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů: Požadujeme v souladu s § 38 odst. 1 písm. c) školského 
zákona slova „ve školách zřízených na území České republiky 
a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy povolil“ nahradit slovy „v zahraničních školách zřízených 
na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v 
nichž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo“. Dále 
také požadujeme poznámku pod čarou č. 44d z důvodu její 
neaktuálnosti zrušit. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

4. D K materiálu, čl. I bod 23.: Upozorňujeme, že materiál vkládá 
do právního předpisu další paragrafy, kdy mezi § 23g a § 23i je chybně 
uveden „§ 13h“. Z hlediska systematiky doporučujeme chybné 
označení zmiňovaného paragrafu změnit na „§ 23h“. 

Vyhověno. 
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8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

5. D K materiálu, čl. I bod 23. § 23g odst. 3 písm. b), čl. V bod 15. 
§ 5 odst. 5 písm. a), čl. V bod 80. § 42a odst. 3 písm. i), 
čl. V bod 103. § 66 odst. 4 písm. b) bod 1., čl. V bod 220.: 
Doporučujeme v předmětném ustanovení doplnit, v souladu 
s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, před slovo „nebo“ čárku. 

Nevyhověno  
Pokud jde o používání čárky před slovem „nebo“, liší se pravidla 
gramatiky od Legislativních pravidel vlády. Dle gramatických pravidel 
platí, že pokud je spojka „nebo“ užita ve významu slučovacím (je 
lhostejno, která z možností bude platit, dokonce mohou nastat obě 
najednou), čárka se před ní nepíše, pokud ve významu vylučovacím 
(nejde o libovolně zaměnitelné eventuality, ale o zřejmý protiklad), 
čárka se před spojkou uvede. Dle Legislativních pravidel vlády (čl. 42) 
je nutno v případě, jde-li o výčet možností vyjádřený v pododstavcích 
nebo bodech, použít před spojkou „nebo“ čárku. Naopak v případech, 
kdy jde o výčet možností, který není vyjádřen v pododstavcích nebo 
bodech, se podle Legislativních pravidel vlády čárka před spojkou 
„nebo“ nepíše. Je zřejmé, že Legislativní pravidla vlády a pravidla 
gramatiky jsou v případě použití čárky před spojkou „nebo“ v konfliktu. 
Byť je pochopitelná snaha o sjednocení vyjádření variant v právních 
předpisech, jak požadují Legislativní pravidla vlády, je nutno brát 
v úvahu výklad právních norem v právní teorii i praxi.  V teorii i praxi 
je rozlišováno několik metod výkladu, zejména výklad jazykový (jehož 
zúžená podoba se nazývá výkladem gramatickým), systematický, 
logický, historický, teleologický a komparativní, přičemž poslední tři 
jmenované mají pouze podpůrný význam. Jazykový výklad, byť jej 
nelze aplikovat otrocky, je tak významnou metodou pro objasnění 
smyslu a účelu normy. Soud, jakožto jediný orgán oprávněný podat 
závazný výklad právní normy, při své aplikační praxi vychází 
z  uvedených výkladových metod, nikoli z Legislativních pravidel 
vlády, které mají povahu interní instrukce, tudíž zavazují toliko 
ministerstva a úřady podřízené vládě. S ohledem na tuto skutečnost 
nelze konstatovat jinak, než že je třeba při konstrukci právní normy 
upřednostnit v případě použití čárky před spojkou „nebo“ pravidla 
gramatická před Legislativními pravidly vlády. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

6. D K materiálu, čl. I bod 24. a 38.: Upozorňujeme, že v předmětných 
novelizačních bodech není třeba poznámku pod čarou č. 21 rušit, 
jelikož v těchto bodech dochází pouze ke zrušení odkazu na uvedenou 
poznámku pod čarou, avšak k jejímu samotnému zrušení dochází již 
v novelizačním bodě 4. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

7. D K materiálu, čl. V bod 14.: Z hlediska technického doporučujeme na 
konec předmětného novelizačního bodu doplnit tečku. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

8. D K materiálu, čl. V bod 15. § 5 odst. 5 písm. b): Předkladatelem 
navržené znění předpokládá, že již pouhým vykonáváním určitých 
činností dochází k významnému narušení hospodářské soutěže, 
přičemž toto narušení vyplývá z právního předpisu. Dle našeho názoru 

Nevyhověno. 
Úprava narušení hospodářské soutěže na dani z přidané hodnoty je 
upravena rozsáhlou judikaturou Soudního dvora Evropské unie, kdy 
toto narušení má jiní principy a pravidla, neže je běžné pro „běžné 
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by tento předpoklad mohl být v rozporu s principem dělby moci, neboť 
existenci významného narušení hospodářské soutěže je třeba zkoumat v 
každém jednotlivém případě (ve správním nebo soudním řízení) a nelze 
jej určit právním předpisem (byť vyvratitelnou právní domněnkou). K 
tomu lze uvést např. nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. 
Pl. ÚS 24/04. Právní předpis by tedy mohl stanovit, při výkonu kterých 
činností se osoba považuje za osobu povinnou k dani, ponechat 
posouzení na příslušném orgánu či využít kombinace obou způsobů, 
jako v dosavadní právní úpravě. Doporučujeme upravit znění 
předmětného písmene ve smyslu uvedeném, a to např. takto: „b) které 
stanoví vláda nařízením“ nebo „b) při jejichž výkonu dochází podle 
rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské 
soutěže“. 

narušení“ hospodářské soutěže – blíže viz důvodová zpráva. Právě 
pokud nastane narušení hospodářské soutěže v jednom případě v daném 
členském státě, pak všechny subjekty v daném členském státě. 
Posuzování hospodářské soutěže neprobíhá zde ani pod dohledem 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

9. D K materiálu, čl. V bod 48.: Doporučujeme za slovo „činnosti“ vložit 
slovo „důvodně“, neboť dle našeho názoru by měl správce daně 
záznamní povinnost uložit až na základě důvodné domněnky, nikoliv 
jakékoliv, aby nedocházelo k libovůli. 

Vyhověno jinak.  
Předmětné ustanovení § 28 odst. 9 zákona o dani z přidané hodnoty 
bylo zrušeno.    
 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

10. D K materiálu, čl. V bod 51.: Vzhledem ke skutečnosti, že se určitá 
slova vkládají za text obsahující více slov, doporučujeme v textu 
novelizačního bodu slovo „slovo“ nahradit slovem „slova“. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

11. D K materiálu, čl. V bod 64.: Upozorňujeme, že v daném novelizačním 
bodě se nahrazuje text obsahující slova, ve smyslu čl. 57 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. S ohledem na uvedené doporučujeme 
v textu předmětného novelizačního bodu slovo „text“ nahradit slovem 
„slova“ a slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“, obdobně jako 
např. v novelizačním bodě 176. 

Vysvětleno. 
Poslední věta čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády říká, že 
v případě, že se nahrazuje text, který neobsahuje slovo nebo slova, 
použije se formulace „text se nahrazuje textem“. V tomto případě se 
jedná o nahrazení stávajícího textu obsahujícího slova textem, který 
neobsahuje slova, a proto byla analogicky k výše uvedenému zvolena 
formulace „text se nahrazuje textem“. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

12. D K materiálu, čl. V bod 73.: S ohledem na jazykovou a formální 
stránku doporučujeme slovo „základě“ nahradit slovem „základu“. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

13. D K materiálu, čl. V bod 80. § 42b odst. 1 písm. c) bod 1.: Z hlediska 
technického doporučujeme na konec předmětného ustanovení doplnit 
čárku. 

Vyhověno jinak. 
Předmětné ustanovení bylo zrušeno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

14. D K materiálu, čl. V bod 95.: Není nám zřejmé, z jakého důvodu 
se předmětné ustanovení neodkazuje na aktualizované znění klasifikace 
produkce, ale na její starší verzi. Doporučujeme slova „k 1. lednu 
2008“ nahradit slovy „k 1. lednu 2015“, popř. zvolení této starší verze 
vysvětlit a o toto vysvětlení doplnit Důvodovou zprávu. 

Nevyhověno. 
CZ-CPA byla ponechána ve znění k 1. lednu 2008 jednak z důvodu, že 
pouhá změna odkazu na platnost od 1. ledna 2015 by mohla způsobit 
změnu sazeb u těch služeb, kde po roce 2008 došlo případně 
k přesunům do jiné položky CZ-CPA a tím i do jiné sazby daně, a dále 
také proto, že u znění k 1. lednu 2008 jsou k dispozici podrobné 
vysvětlivky, zatímco v pozdějších verzích nikoliv. 
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8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

15. D K materiálu, čl. V bod 110.: Doporučujeme v první navržené změně 
předmětného bodu slovo „slovy“ nahradit slovem „slovem“. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

16. D K materiálu, čl. V bod 116.: Vzhledem ke skutečnosti, 
že se v předmětném novelizačním bodě navrhuje určitá slova doplnit 
před tečku, kterou je ukončen pododstavec, mělo by být, ve smyslu čl. 
58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády, doplněno za slova „na konci“ 
slovo „textu“. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

17. D K materiálu, čl. V bod 222.: Z hlediska legislativně-technického 
doporučujeme slova „se nahrazují“ nahradit slovem „nahrazuje“. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

18. D K materiálu, čl. VII bod 8. a 53.: Upozorňujeme, že text, kterým má 
být určitá část ustanovení nahrazena obsahuje slova a v textu 
novelizačního bodu by tak slovo „textem“ mělo být nahrazeno slovem 
„slovy“. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že se v případě těchto bodů jedná pouze o čísla 
spojená spojkou, se považuje za vhodnější použití formulace „text se 
nahrazuje textem“. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

19. D K materiálu, čl. XII bod 8.: Vzhledem ke skutečnosti, 
že se v předmětném novelizačním bodě navrhuje doplnit paragraf 
o nový odstavec, mělo by být postupováno ve smyslu 
čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády. S ohledem 
na uvedené doporučujeme slovo „nový“ v předmětném novelizačním 
bodě neuvádět, obdobně jako v předchozím novelizačním bodě 7.  

Vyhověno. 
Návrh zákona byl upraven. 

8. Ministerstvo 
školství mládeže a 

tělovýchovy 

20. D K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn, § 15b: 
Doporučujeme z hlediska formálního neuvádět nadpis předmětného 
paragrafu podtržený. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

1. Z 
D 

K čl. VII bodu 6 – k § 3a odst. 2 zákona o spotřebních daních:  
Podle čl. 39 odst. 6 Legislativních pravidel vlády platí, že nařízení 
vlády, jako prováděcí předpis k zákonu, nesmí nově upravovat věci, 
jejichž úprava patří do zákona. Pokud je nezbytné tyto věci upravit, je 
třeba navrhnout přímou novelu zákona. Vydání prováděcího právního 
předpisu v tomto případě překračuje meze prováděného zákona, což je 
z ústavního hlediska nežádoucí, resp. nepřijatelné. Rozpor s ústavními 
principy není možné odstranit poukazováním na délku legislativního 
procesu v případě novelizace zákona, jak je uvedeno v důvodové 
zprávě. Požadujeme tedy zmocnění z návrhu vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
Navrhované zmocnění není v rozporu s čl. 39 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, neboť se pohybuje secundum et intra legem. Předmět 
daně je jasně vymezen zákonem s tím, že je dále zákonem 
konkretizováno, do které konkrétní skupiny vybraných výrobků pomocí 
kombinované nomenklatury konkrétní vybraný výrobek patří.  
Unijní právo (bohužel) umožňuje, aby Evropská komise prováděcím 
rozhodnutím ke směrnici Rady 2003/96/ES změnila tyto kódy, 
resp. přeřadila vybrané výrobky v rámci jednotlivých skupin. 
Nedochází však k rozšíření nebo zúžení předmětu daně. 
Navrhované zmocňovací ustanovení je pak jediným způsobem, 
jak rychle a efektivně zajistit soulad zákona o spotřebních daních 
s unijním právem do doby, než budou kódy nomenklatury změněny 
zákonem. 
 
Na základě zaslaného vypořádání překvalifikovalo Ministerstvo vnitra 
připomínku na doporučující.   
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9. Ministerstvo 
vnitra 

2. Z K čl. XIII bodům 1, 2 a 3 – k § 3 odst. 1, 2 a 3 zákona o Finanční 
správě České republiky: 
Dle současné právní úpravy zástupce generálního ředitele vykonává 
svou funkci jako zástupce představeného podle § 9 odst. 7 zákona o 
státní službě. Postupem dle tohoto ustanovení si představený může 
určit za svého zástupce jednoho ze svých přímo podřízených 
představených, nebo v případě vedoucího služebního úřadu také 
jednoho ze svých podřízených státních zaměstnanců, který být 
představeným nemusí. Takto je zákon  
o státní službě formulován zejména s ohledem na personální situaci 
některých služebních úřadů, kde je nutné, aby zástupce vedoucího 
služebního úřadu, s ohledem na jeho předpokládanou větší vytíženost, 
nemusel vykonávat zároveň funkci představeného vůči státním 
zaměstnancům v jemu přímo podřízeném organizačním útvaru. 
Funkci zástupce představeného podle § 9 odst. 7 zákona o státní službě 
vykonává státní zaměstnanec tak, že v době, kdy je představený 
nepřítomen a nevykonává funkci představeného, plní úkoly 
představeného, přičemž v době, kdy je představený přítomen a své 
úkoly představeného plní běžným způsobem, může tento zástupce na 
základě pověření představeného rovněž určitý rozsah úkolů 
představeného vykonávat – institut zástupce představeného podle § 9 
odst. 7 zákona o státní službě lze totiž využít i k zastupování 
při přítomnosti představeného, tedy k tomu, aby plnění úkolů 
představeného na daném stupni řízení bylo s ohledem na vytíženost 
některých představených (mimo jiné vedoucích služebních úřadů) 
možné rozdělit mezi více osob. K postavení zástupce podle § 9 odst. 7 
zákona o státní službě lze dále doplnit, že při výkonu své funkce se 
tento zástupce považuje za představeného. 
V důvodové zprávě k předmětnému novelizačnímu bodu je změna 
odůvodněna tak, že „v rámci vedení soustavy orgánů Finanční správy 
České republiky není vzhledem k velikosti této soustavy a rozsahu a 
složitosti úkolů (…) ideální, aby pozici zástupce generálního ředitele 
vykonával některý z vrcholných představených přímo podřízených 
generálnímu řediteli, ale naopak je vhodné tuto pozici pojmout jako 
samostatnou“. Máme za to, že výše popsaný charakter institutu 
zástupce představeného podle zákona o státní službě tomuto požadavku 
plně odpovídá a není tedy třeba přijímat speciální právní úpravu. 
Pojmovým znakem funkce představeného je skutečnost, že jde o osobu, 
která stojí v čele organizačního útvaru služebního úřadu, v němž jsou 
zařazeni státní zaměstnanci, které představený vede, ukládá jim 
služební úkoly, organizuje, řídí a kontroluje výkon jejich služby a dává 
jim příkazy. Existence služebního místa představeného není z logiky 
věci možná (ani žádoucí) v případě, kdy takové služební místo není 
služebním místem v čele organizačního útvaru a kdy neexistují jemu 

Vyhověno částečně. 
Úprava § 3 odst. 1 bude z materiálu vypuštěna. 
Změny právní úpravy navrhované v § 3 odst. 2 a 3 nesouvisí s úpravou, 
která byla navrhována v odstavci 1, a proto i po jejím vypuštění je třeba 
jejich zachování. Jedná se o terminologické narovnání s úpravou v § 9 
odst. 7 zákona o státní službě. Zástupce generálního ředitele je i 
v současnosti standardně určen podle uvedeného ustanovení zákona o 
státní službě. Navrhovaná změna nemá ambice měnit obecnou úpravu 
zákona o státní službě v tom směru, že by určením zástupce vznikl jeho 
služební poměr. Stejně jako v § 9 odst. 7 zákona o státní službě se 
předpokládá, že podle jiného ustanovení zákona o státní službě bude 
představený na služební místo jmenován, popř. státní zaměstnanec na 
služební místo zařazen, a to při rozhodování o přijetí do služebního 
poměru. Následně pak bude již za existence služebního poměru určen 
zástupcem představeného.  
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno. 
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trvale podřízení státní zaměstnanci, které by měl řídit.  
Změna postavení zástupce generálního ředitele na osobu, která se 
považuje za představeného v postavení ředitele sekce, není s ohledem 
na výše uvedené možná, a to nejen s ohledem na úpravu zákona o státní 
službě, ale i s ohledem na celkové pojetí pojmu představeného.  
Zároveň je, jak vyplývá z navrhovaných změn v odstavci 2 a 3, zřejmě 
zamýšleno, aby zástupce generálního ředitele v postavení 
představeného mohl být jako tento představený pouze určen, a to 
generálním ředitelem, resp. tyto další změny vyvolávají pochybnosti o 
výběru zástupce generálního ředitele (obdobně k tomuto problému viz 
připomínka k čl. XIII, novelizačním bodům 5 a 6). Pokud je cílem 
změn vyloučit aplikaci zákona o státní službě při výběru, jmenování a 
odvolání zástupce generálního ředitele, upozorňujeme, že je takový 
postup v rozporu se základními principy zákona o státní službě, 
zejména pak s principem transparentnosti.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme vypuštění předmětné změny 
z návrhu zákona. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

3. Z K čl. XIII bodu 4 – k § 3 odst. 5 zákona o Finanční správě České 
republiky: 
Prostřednictvím navržené změny má být vydávání všech služebních 
předpisů orgánů finanční správy svěřeno generálnímu řediteli. S tímto 
záměrem se nemůžeme ztotožnit, a to pro jeho rozpor s § 11 a 12 
zákona o státní službě.  
Služební předpisy dle § 11 odst. 1 a 4 zákona o státní službě stanoví 
organizační věci služby a vydává je náměstek pro státní službu, 
vedoucí služebního úřadu, státní tajemník nebo personální ředitel sekce 
pro státní službu. Jak dále vyplývá z úpravy zákona o státní službě, 
služební předpis vydaný náměstkem pro státní službu je závazný 
pro všechny státní zaměstnance zařazené nebo jmenované na 
služebních místech ve služebních úřadech  
(s výjimkou tzv. regulátorů) a služební předpis vedoucího služebního 
úřadu je závazný pro všechny státní zaměstnance zařazené nebo 
jmenované na služební místa ve služebním úřadě, v jehož čele vedoucí 
služebního úřadu stojí. 
V první řadě k navrhované změně uvádíme, že jde o koncepci, která 
není v souladu s koncepcí služebních předpisů tak, jak ji upravuje 
zákon o státní službě, neboť zbavuje některé vedoucí služebních úřadů 
jejich oprávnění a zároveň povinnosti vydávat služební předpisy 
k zajištění výkonu působnosti daného služebního úřadu. Ve služebních 
předpisech vydávaných podle zákona o státní službě se promítá řídící 
oprávnění služebních orgánů ve služebních záležitostech, zbavení 
některých služebních orgánů pravomoci tyto služební předpisy vydávat 
je tak v rozporu s celkovým charakterem jejich postavení jako 

Vyhověno částečně. 
Navržená úprava navazuje na stávající úpravu § 3 odst. 5, podle které 
generální ředitel Generálního finančního ředitelství schvaluje, a tím i 
vydává organizační řád Finanční správy České republiky. Tato úprava 
tedy již dnes stanoví, že v tomto rozsahu je generální ředitel služebním 
orgánem jak pro státní zaměstnance zařazené v Generálním finančním 
ředitelství, tak pro státní zaměstnance zařazené v Odvolacím finančním 
ředitelství a všech finančních úřadech. Je tedy nesporné, že výjimka 
z ustanovení § 11 a 12 zákona o státní službě již byla zákonem o 
Finanční správě České republiky zavedena. Tato úprava je na druhou 
stranu v prostředí orgánů Finanční správy České republiky ne zcela 
dostatečná. 
Kromě věcných důvodů, které hovoří ve prospěch centralizace vnitřní 
normotvorby v rámci orgánů Finanční správy České republiky a které 
jsou popsány v důvodové zprávě (viz zejména vazba na skutečnost, že 
Generální finanční ředitelství je jedinou účetní jednotkou pro celou 
soustavu, což logicky vede k požadavku centralizace vydávání 
služebních předpisů), je třeba uvést též potřebu výkladového vyjasnění 
stávajícího stavu v této oblasti. 
S ohledem na to, že organizační řád stanoví organizační věci služby a 
není stanovena přesná hranice toho, co má být tímto služebním 
předpisem řešeno, bude navrhovanou úpravou najisto postaveno, jaká 
oblast organizačních věcí služby bude upravena kterým služebním 
předpisem kterého služebního orgánu.  
Na straně druhé je třeba připustit, že není žádoucí zcela vyloučit 
možnost služební normotvorby na úrovni služebních orgánů na nižších 
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služebních orgánů. 
Dále konstatujeme, že v případě přijetí navrhované právní úpravy 
vzniknou pochybnosti o tom, zda státní zaměstnanci zařazení nebo 
jmenovaní na služební místa  
ve služebních úřadech v rámci finanční správy, které nejsou 
Generálním finančním ředitelstvím, jsou služebními předpisy 
vydanými generálním ředitelem vázáni. S ohledem na to, že z výše 
uvedeného shrnutí závaznosti služebních předpisů podle zákona o 
státní službě vyplývá, že služební předpisy generálního ředitele 
zavazují pouze státní zaměstnance zařazené v Generálním finančním 
ředitelství, máme za to, že by jimi vázáni nebyli. Taková situace by 
měla mimo jiné dopady na rozsah kárné odpovědnosti státních 
zaměstnanců orgánů finanční správy. 
Po legislativně technické stránce pak nepovažujeme za vhodná slovní 
spojení „služební předpis orgánu finanční správy“, neboť služební 
předpis je předpisem služebního orgánu, tj. generálního ředitele, 
ředitele Odvolacího finančního ředitelství nebo ředitele finančního 
úřadu, a slovní spojení „služební předpisy pro více orgánů“, neboť 
adresáty služebních předpisů jsou primárně státní zaměstnanci, 
zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 
zákona o státní službě a osoby ve služebním poměru podle jiného 
zákona zařazené v příslušném služebním úřadu, nikoliv samotné 
orgány finanční správy. 
Požadujeme předmětné změny z návrhu zákona bez náhrady odstranit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

stupních soustavy Finanční správy České republiky, a to jak s ohledem 
na potřebu lokální konkretizace některých centrálně stanovených 
pravidel, tak s ohledem na zajištění přiměřeného prostoru pro správní 
uvážení v rámci rozhodování ve věcech služby v konkrétních případech.   
Pokud jde o konkrétní formulační úpravy textu navržené 
připomínkovým místem, lze tyto úpravy akceptovat, což mimo jiné 
povede k odstranění případné pochybnosti ohledně závaznosti 
služebního předpisu generálního ředitele. Ustanovení § 3 odst. 5 zákona 
o Finanční správě České republiky tedy bude znít takto: 
 

„(5) Generální ředitel kromě služebních předpisů, k jejichž vydání je 
příslušný podle zákona o státní službě,  

a) vydává organizační řád Finanční správy České republiky, 

b) vydává služební předpisy, které zavazují státní zaměstnance zařazené 
k výkonu služby v orgánech finanční správy, zaměstnance v pracovním 
poměru vykonávající v orgánech finanční správy činnosti, které 
zahrnuje státní služba podle zákona o státní službě, a osoby ve 
služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby v 
orgánech finanční správy, je-li pro více orgánů finanční správy 
nezbytná jednotná úprava organizačních věcí státní služby.“. 

 
Tato textace předpokládá pravomoc generálního ředitele vydávat 
centrálně služební předpisy, nicméně nevylučuje, aby v jejich mezích, 
resp. v otázkách jimi neupravených nadále fungovala služební 
normotvorba na nižší úrovni. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o státní 
službě pak nesmí být služební předpis v rozporu se služebním 
předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním 
úřadu. 
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno. 
 
Na základě projednávání Legislativní rady vlády byla textace změněna 
vypuštěním slov „zařazené k výkonu služby“. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

4. Z K čl. XIII bodům 5 a 6 – k § 6 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona o 
Finanční správě České republiky: 
Navrhované změny sice dle důvodové zprávy v určitém ohledu směřují 
k přiblížení s terminologií zákona o státní službě, ale zároveň vytváří 
pochybnosti ohledně způsobu výběru zástupců ředitele Odvolacího 
finančního ředitelství a zástupců ředitelů finančních úřadů.  
Určování zástupce představeného podle již zmíněného § 9 odst. 7 
zákona o státní službě je jednostranným aktem ze strany 

Nevyhověno. 
Jedná se o terminologické narovnání s úpravou v § 9 odst. 7 zákona o 
státní službě. Zástupce ředitele Odvolacího finančního ředitelství, resp. 
finančního úřadu je i v současnosti standardně určen podle uvedeného 
ustanovení zákona o státní službě. Navrhovaná změna nemá ambice 
měnit obecnou úpravu zákona o státní službě v tom směru, že by 
určením zástupce vznikl jeho služební poměr. Stejně jako v § 9 odst. 7 
zákona o státní službě se předpokládá, že podle jiného ustanovení 
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představeného, kterým představený pověřuje osobu zástupce plněním 
svých úkolů, nelze jej směšovat se způsobem, jakým je státní 
zaměstnanec vybrán na služební místo zástupce – aktu určení zástupce 
představeného předchází zařazení nebo jmenování státního 
zaměstnance na služební místo. Toto zařazení, resp. způsob výběru 
takové osoby, která se posléze stane zástupcem představeného podle § 
9 odst. 7 zákona o státní službě, je nutné i nadále podřizovat pravidlům 
zákona o státní službě pro výběrová řízení, případně pro výjimky 
z konání výběrového řízení, a zároveň je také nutné na tyto státní 
zaměstnance aplikovat pravidla pro jmenování a odvolání podle téhož 
zákona.  
Požadujeme proto navrhované změny bez náhrady odstranit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

zákona o státní službě bude představený na služební místo jmenován, 
popř. státní zaměstnanec na služební místo zařazen, a to při 
rozhodování o přijetí do služebního poměru. Následně pak bude již za 
existence služebního poměru určen zástupcem představeného. 
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno (od připomínky bylo ustoupeno). 
 

9. Ministerstvo 
vnitra 

5. Z K čl. XIII bodu 8 – k § 14 odst. 1 zákona o Finanční správě České 
republiky: 
Je třeba uvést, že státnímu zaměstnanci lze obecně uložit plnění úkolů 
mimo jeho služební působiště, jímž je obec, ve které má sídlo služební 
úřad nebo jeho organizační útvar, avšak toho lze docílit pouze 
odpovídající změnou služebního poměru (vysláním na služební cestu, 
přeložením). V obou případech státním zaměstnancům náležejí náhrady 
výdajů v souvislosti s těmito změnami služebního poměru.  
Předkladatel svým návrhem zakládá nerovnost postavení státních 
zaměstnanců zařazených ve služebních úřadech Finanční správy České 
republiky oproti státním zaměstnancům zařazeným v jiných služebních 
úřadech, a to v neprospěch státních zaměstnanců zařazených ve 
služebních úřadech Finanční správy České republiky. Pokud by 
navrhovaná úprava byla přijata, státním zaměstnancům zařazeným ve 
služebních úřadech Finanční správy České republiky by nepříslušela 
náhrada výdajů při plnění úkolů v rámci obvodu územní působnosti 
příslušného finančního úřadu, což představuje neopodstatněné krácení 
práv těchto státních zaměstnanců.  
Navrhovanou větu v § 14 odst. 1 požadujeme vypustit, neboť je 
v rozporu s principem stabilizace státní správy, což byl jeden z důvodů, 
proč byla právní úprava poměrů státních zaměstnanců přijata. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 
Navrhovaná úprava bude z návrhu zákona vypuštěna. 
 
V rámci vypořádání bylo ze strany Ministerstva vnitra konstatováno, že 
současná úprava služebního působiště v zákoně o státní službě není plně 
vyhovující a měla by být z podnětu Ministerstva vnitra upravena. 
Problémy, které jsou v orgánech Finanční správy České republiky je 
možno do přijetí této nové právní úpravy překlenout výkladem. 
V případě organizační změny, která je založena na přesunu útvarů, 
půjde o vnitřní systemizaci schvalovanou Ministerstvem vnitra. 
V případě, že dojde ke změně služebního působiště do jiné obce, musí 
být systemizované služební místo zrušeno a zřízeno nové. Zaměstnanci, 
který měl na původním služebním místě výjimku ze vzdělání podle 
§ 201 zákona o státní službě (pokud mu zůstane stejná náplň služební 
činnosti), platí výjimka ze vzdělání i na tomto nově zřízeném služebním 
místě na jiném služebním působišti, na které je se svým souhlasem 
převeden.  
 

9. Ministerstvo 
vnitra 

6. Z K čl. XIII bodu 9 – k § 14a zákona o Finanční správě České 
republiky: 
Jednáním a rozhodováním ve věcech služebního poměru je nadán 
služební orgán, který je ve služebním úřadě bez výjimky pouze jeden. 
Byť novela zákona o státní službě (zákon č. 144/2017 Sb.) připustila 
zastupitelnost služebních orgánů ve věci přijetí do služebního poměru, 
jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního 
místa představeného nebo skončení služebního poměru, ponechala 
rozhodování výhradně na příslušném služebním orgánu, neboť služební 

Vyhověno částečně, resp. vyhověno jinak. 
Uvedenou úpravou nebude princip monokratického služebního řízení 
v orgánech Finanční správy České republiky popřen. Nadále zůstane 
postavení služebního orgánu zachováno primárně vedoucímu 
služebního úřadu a v zákonem předvídaných případech bude jeho 
působnost vykonávat jeho zástupce. Otázkou pouze zůstává, v jakém 
rozsahu může zástupce vykonávat činnosti, které jsou působností 
služebního orgánu. Navržená úprava rovněž nijak nezasahuje do 
instančnosti rozhodování. 
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orgán - na rozdíl od svého zástupce (včetně tzv. uvolněných zástupců) - 
je povinen vždy splňovat kvalifikované předpoklady  
a požadavky vyplývající z předpokladů a požadavků stanovených pro 
jeho služební místo, jež se odráží i ve specifickém výběrovém řízení na 
jeho obsazení. To je zárukou řádného rozhodování služebního orgánu 
v existenciálních otázkách služebního poměru státních zaměstnanců. 
V případě nepřítomnosti služebního orgánu v těchto věcech rozhoduje 
nadřízený služební orgán.  
Odchylka od obecné úpravy není důvodná a se zavedením výjimky pro 
určitou skupinu služebních úřadů nesouhlasíme pro její rozpor s § 14 
odst. 3 a 4 zákona o státní službě a s principem monokratického 
služebního řízení, proto požadujeme předmětné ustanovení z návrhu 
odstranit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

V prostředí orgánů Finanční správy České republiky je pak 
odůvodnitelné, aby rozsah pravomocí zástupce byl s ohledem na 
fungování a strukturu těchto orgánů odlišný, než u jiných služebních 
úřadů. Z pohledu fungování orgánů Finanční správy je nepředstavitelné, 
že by byl zachován princip, že v případě nepřítomnosti služebního 
orgánu v těchto věcech rozhoduje nadřízený služební orgán, protože by 
to v praxi mohlo vést až k částečné paralýze fungování soustavy.  
Pokud jde o předpoklady a požadavky, které musí zástupce vedoucího 
služebního úřadu splňovat, tyto předpoklady a požadavky nejsou 
stanoveny zákonem o státní službě, protože postavení zástupce nemusí 
být spojeno s určitým služebním místem (výjimkou může být uvolněný 
zástupce). Na straně druhé však nelze souhlasit s tím, že funkci 
zástupce může fakticky vykonávat osoba bez dostatečné odborné a 
praktické způsobilosti (opačný stav by pak znamenal zpochybnění 
osoby zástupce jako takové už v rámci zákona o státní službě). V rámci 
zákona o Finanční správě ČR lze pak poukázat např. i na speciální 
požadavky na osobu, která bude určena zástupcem generálního ředitele 
Generálního ředitelství (§ 3 odst. 3 a 4). 
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno (od připomínky bylo částečně ustoupeno).  
 
Do zákona bude doplněna úprava, která stanoví, že pravomoc zástupce 
založená § 14a odst. 1 a 2, bude doplněna úpravou § 6 a 9, která 
stanoví, že zástupcem ředitele Odvolacího finančního ředitelství a 
finančního úřadu může být určen pouze státní zaměstnanec, který by v 
případě účasti v posledním kole výběrového řízení na služební místo 
vedoucího služebního úřadu splňoval předpoklad délky praxe v 
uplynulém období stanovený podle zákona o státní službě.  
 
Text doplněných ustanovení § 6 odst. 3 a § 9 odst. 3: 
„(3) Zástupcem ředitele může být určen pouze státní zaměstnanec, který 
splňuje předpoklad praxe požadované v posledním kole výběrového 
řízení na vedoucího služebního úřadu podle zákona o státní službě.“. 
 
Současně do důvodové zprávy bude doplněno, že období nepřítomnosti 
vedoucího služebního úřadu musí být konkretizováno vnitřním 
předpisem, který otázku přenášení pravomoci vedoucího služebního 
úřadu jako služebního orgánu na jiné představené upravuje. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

7. Z K čl. XIII bodu 10 – k § 16 zákona o Finanční správě České 
republiky: 
S interpretací předkladatele uvedenou v odůvodnění navrhované právní 
úpravy nelze souhlasit. § 154 zákona o státní službě předpokládá 
vydávání služebních průkazů všem státním zaměstnancům a navazuje 

Vyhověno jinak, částečně vysvětleno. 
Speciální právní úprava služebních průkazů v zákoně o Finanční správě 
České republiky je platná a účinná a sama existence právní úpravy 
služebního zákona v oblasti služebních průkazů tuto úpravu 
neznegovala a ani nezměnila. S ohledem na to, že v legislativním 
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na něj vyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního 
zaměstnance. Z uvedené vyhlášky vyplývá, že rubová strana 
služebního průkazu státního zaměstnance je vyhrazena pro zápis jiných 
údajů, stanoví-li tak jiný právní předpis. Z odůvodnění k vyhlášce 
vyplývá, že rubová strana služebního průkazu může sloužit např. k 
deklaraci zmocnění k provádění kontrolní činnosti státním 
zaměstnancem podle jiných právních předpisů (pokud bude přijato 
odpovídající legislativní opatření, jež je  
v dispozici konkrétního služebního úřadu, resp. příslušného resortu).  
Vzor služebního průkazu státního zaměstnance byl vyhláškou 
Ministerstva vnitra stanoven toliko obecně s ohledem na variabilní 
škálu užití služebního průkazu v jednotlivých resortech, a to tak, aby 
mohl být služební průkaz upravován dle potřeb příslušného resortu 
s ohledem na jeho působnost a plnil tak veškeré funkcionality, jež jsou 
pro řádné fungování plnění úkolů příslušného resortu nezbytné. Není 
proto dán důvod, aby státním zaměstnancům zařazeným ve služebních 
úřadech Finanční správy České republiky nebyl vydán služební průkaz 
podle zákona o státní službě, nýbrž speciální služební průkaz podle 
zákona o Finanční správě České republiky. Služební průkaz podle 
zákona o státní službě může být flexibilně upraven (s využitím rubové 
strany průkazu) pro potřeby Finanční správy České republiky, aniž by 
byl nahrazován jiným průkazem.  
Předmětné ustanovení tedy požadujeme z návrhu zákona odstranit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

procesu při přípravě zákona o státní službě a vyhlášky č. 388/2017 Sb. 
nebylo navrhováno zrušení této speciální úpravy v zákoně o Finanční 
správě České republiky, nebyla ze strany Ministerstva financí úprava 
související se zákonem o státní službě v tomto ohledu rozporována.  
Je nutno konstatovat, že úprava služebního průkazu v zákoně o 
Finanční správě a ve vyhlášce č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního 
průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy, ve znění vyhlášky č. 
430/2012 Sb., vychází z potřeb fungování těchto správních úřadů při 
výkonu jejich kompetencí. Neslouží totiž pouze k osvědčení, že osoba 
je státním zaměstnancem, ale především k prokázání toho, že osoba je 
v souladu s § 12 daňového řádu úřední osobou správce daně.  
Pokud jde o věcné důvody vedoucí k zachování koncepce samostatného 
služebního průkazu v rámci zákona o Finanční správě, lze uvést, že i 
v případě přijetí obecného služebního průkazu podle § 154 zákona o 
státní službě by si zákon o Finanční správě a na něj navazující 
prováděcí vyhláška upravující vzhled služebního průkazu musely 
podržet poměrně rozsáhlou speciální úpravu (viz nutnost provazby na 
institut služebního průkazu úřední osoby správce daně podle § 12 
daňového řádu, centrální kompetence Generálního finančního 
ředitelství k vydávání služebních průkazů, vydávání služebních průkazů 
též zaměstnancům v pracovním poměru, kteří vykonávají státní službu, 
využití specifických ochranných prvků atd.). Ještě zásadnější jsou pak 
okolnosti praktické, zejména odhadované rozpočtové dopady 
jednorázové výměny stávajících služebních průkazů pro cca 16 000 
osob ve výše cca 13 mil. Kč, které lze označit za neúčelný výdaj. 
Dalším problémem je časová náročnost této operace.  
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo shodnuto 
kompromisní řešení, které spočívá v tom, že orgány Finanční správy 
České republiky převezmou obecnou úpravu služebního průkazu 
zákona o státní službě a jeho prováděcího předpisu se stanovením 
dalších zvláštních pravidel ohledně vzhledu a použití služebního 
průkazu, která budou vycházet z jejich specifických potřeb. V zájmu 
minimalizace nákladů a časové náročnosti náhrady stávajících 
služebních průkazů bude dále stanoveno zvláštní přechodné ustanovení, 
které umožní, aby stávající průkazy mohly být používány až do konce 
roku 2021, což umožní jejich průběžnou výměnu. 
 
Navržená textace § 16 zákona a navazujícího přechodného ustanovení:   
 

„§ 16 
Služební průkaz 

(1) Generální finanční ředitelství vydá služební průkaz 
a) podle zákona o státní službě státnímu zaměstnanci v orgánu finanční 
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správy. 
b) zaměstnanci vykonávajícímu v orgánu finanční správy činnosti, které 
zahrnuje státní služba podle zákona o státní službě. 
(2) Vzory služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou; vzor 
služebního průkazu státního zaměstnance stanovený touto vyhláškou 
nesmí být v rozporu s prováděcím předpisem k zákonu o státní službě, 
který upravuje vzor služebního průkazu státního zaměstnance.  
(3) Služebním průkazem prokazuje státní zaměstnanec nebo 
zaměstnanec podle odstavce 1 své oprávnění bezprostředně se podílet 
na výkonu pravomoci orgánu finanční správy.“. 
 

Přechodné ustanovení 
Služební průkaz vydaný podle § 16 zákona č. 456/2011 Sb. ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 
vydaný podle § 16 zákona č. 456/2011 Sb. ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne 31. prosince 2021. 
 
V rámci projednávání Legislativní rady vlády byl text návrhu 
ustanovení upraven vypuštěním slov „; vzor služebního průkazu 
státního zaměstnance stanovený touto vyhláškou nesmí být v rozporu s 
prováděcím předpisem k zákonu o státní službě, který upravuje vzor 
služebního průkazu státního zaměstnance“. 
Podle LRV nemůže zákon zavazovat k souladu s vyhláškou, která je 
podzákonným právním předpisem nadto vydaným podle jiného zákona. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

8. Z K čl. XIII bodu 12 – k § 18a odst. 1 zákona o Finanční správě 
České republiky: 
Vymezené množiny údajů, které budou v daňové analytické evidenci 
vedeny, považujeme z hlediska ochrany osobních údajů za 
nedostatečné. Požadujeme konkrétně uvést, jaké údaje budou 
v evidenci vedeny. Zejména písmeno c) zakládá příliš široké oprávnění, 
které není odůvodněno konkrétní potřebou. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno 
Ustanovení § 18a odst. 1 písm. c) bylo upraveno a konkretizováno tak, 
aby bylo zjevné, že se jedná o údaje získávané orgány Finanční správy 
České republiky v rámci vyhledávací činnosti a kontrolních postupů při 
správě daní. Ustanovení tak odkazuje na konkrétní instituty daňového 
řádu (§ 78 a násl., zejména též na postup k odstranění pochybností a 
daňovou kontrolu). Konkrétnější, resp. taxativní výčet údajů není 
vzhledem k obecné úpravě daňového řádu a smyslu, účelu a charakteru 
daňové analytické evidence možný. 
Po projednávání Legislativní rady vlády doznalo změn ustanovení 
§ 18a odst. 1 písm. c), které bylo upraveno a konkretizováno tak, aby 
bylo zjevné, že se jedná o údaje získávané orgány Finanční správy 
České republiky získávané jiným způsobem, jsou-li potřebné pro 
analytické zpracování údajů podle písmen a) a b). 

9. Ministerstvo 
vnitra 

9. Z K čl. XIII bodu 12 – k § 18a odst. 4 zákona o Finanční správě 
České republiky: 
1. Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy  
a o změně některých dalších zákonů, provedená zákonem č. 104/2017 
Sb., obecně deklarovala potřebu vytvořit jednotné prostředí a principy 

Vyhověno. 
1. Materiál bude upraven tak, že daňová analytická evidence nebude 
vyloučena z aplikace zákona o informačních systémech veřejné správy 
(dále jen „ZISVS“).  
 
2. Pokud jde o určení toho, kdo je správcem daňové analytické 
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pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů 
veřejné správy a tím bránit vzniku duplicit a neefektivně vynaložených 
prostředků. Vyloučení daňové analytické evidence z režimu zákona č. 
365/2000 Sb. je podle našeho názoru neodůvodněné a v rozporu s 
citovaným principem. Požadujeme proto ustanovení § 18a odst. 4 
z návrhu zákona zcela vypustit. 
 
2. S ohledem na skutečnost, že daňová analytická evidence je dle 
našeho názoru informačním systémem veřejné správy, požadujeme 
v souladu s ustálenou legislativní technikou uvést, že se jedná o 
informační systém veřejné správy a stanovit, kdo je jeho správce. 
 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

evidence, je tato role Generálního finančního ředitelství již upravena 
v rámci § 4 odst. 1 písm. d) zákona o Finanční správě České republiky. 
 
3. Pokud jde o další navazující pravidla zpracování údajů, včetně otázky 
ochrany osobních údajů, v rámci daňové analytické evidence (např. 
otázka sledování přístupu konkrétních osob k údajům a jejich využití či 
otázka časového limitu zpracování údajů), plně se zde uplatní obecná 
úprava daňového řádu a dalších relevantních předpisů, která řeší tyto 
otázky pro účely správy daní, a to včetně připravované adaptace na 
evropské nařízení GDPR.   
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno.  
 

9. Ministerstvo 
vnitra 

10. Z K čl. XIV – k § 38 zákona o Celní správě České republiky: 
Nesouhlasíme s navrhovaným rozšířením oprávnění Celní správy 
České republiky ve vztahu k užívání podpůrných operativně pátracích 
prostředků. Navržená úprava umožňuje rozšířit používání podpůrných 
operativně pátracích prostředků na prakticky jakoukoliv oblast činnosti 
celní správy, třeba i pro případ „ohrožení práv jiné osoby“ či „ohrožení 
práv celníka“, tedy kohokoliv a kdykoliv a pro ochranu jakýchkoliv 
údajných práv. Jedná se o podstatně širší okruh oprávnění, než je 
přiznán Policii České republiky (srov. § 72 zákona o Policii České 
republiky) či Generální inspekci bezpečnostních sborů a je téměř na 
úrovni zpravodajských služeb. Celní správa je tak posouvána do pozice 
mezi policejním orgánem, orgánem činným v trestním řízení a 
zpravodajskou službou. Nepovažujeme za vhodné  
a z hlediska kontroly ani za účelné a udržitelné, aby byl z celní správy 
budován kvazi-policejní orgán s přesahem do zpravodajské činnosti 
stojící paralelně vedle policie. 
Navržené znění otevírá široký prostor pro svévoli, neboť z vymezení 
není jasné,  
na které případy se nově založená pravomoc může vztahovat, narůstá 
zde riziko zneužití k jiným, než zákonem předvídaným, účelům.  
Pokud předkladatel považuje za nezbytné přiznat navrhovaná 
oprávnění pro působnost týkající se provozování hazardních her nebo v 
rámci kontroly ubytovacích služeb, nechť jsou do právní úpravy 
doplněny (pouze) tyto dvě konkrétně vymezené oblasti. V předložené 
podobě je pro nás doplňovaný text neakceptovatelný. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 
Navržené rozšíření pravomoci orgánů Celní správy ČR primárně cílí na 
použití krycích dokladů, jak je vyjádřeno a odůvodněno v důvodové 
zprávě. Je pravdou, že navržená formulace byla ve vztahu k věcným 
důvodům pojata poněkud šířeji. V zájmu respektu k principu 
proporcionality a předejití případným pochybnostem ohledně přílišného 
rozsahu právní úpravy včetně rizika nadužívání daných institutů bude 
text materiálu upraven tak, aby nová pravomoc byla zúžena pouze na 
použití krycích dokladů s vyloučením ostatních podpůrných operativně 
pátracích prostředků. Tím bude současně uveden do plného souladu text 
ustanovení a jeho důvodové zprávy. Rovněž se akceptuje návrh 
připomínkového místa na zúžení okruhu situací ohrožení, kdy lze danou 
pravomoc použít, a to vypuštěním „ohrožení práv (celníka nebo jiné 
osoby)“, neboť lze přisvědčit tomu, že okruh těchto práv by mohl být 
chápán jako neurčitý a neúměrně široký. V textu tak bude zachováno 
pouze „ohrožení života, zdraví nebo majetku“, což odpovídá jak 
věcnému odůvodnění (viz např. riziko ohrožení majetku v návaznosti na 
údaj o totožnosti a bydlišti kontrolora), tak textaci podobných 
„ohrožení“ v jiných právních předpisech. Na straně druhé nelze vyhovět 
požadavku na to, aby použití krycích dokladů bylo výslovně omezeno 
pouze na dvě konkrétní agendy, neboť v duchu principu obecnosti a 
nadčasovosti právních předpisů je třeba připustit možnost použití dané 
pravomoci i v případě jiných agend s tím, že limitem zde nemůže být 
výčet agend, ale materiální podmínky použití krycích dokladů, se 
kterými ustanovení počítá.      
V rámci projednávání Legislativní rady vlády byl text návrhu 
ustanovení upraven omezením pouze na dvě konkrétní agendy, a to na 
výkon působnosti orgánů celní správy podle zákona upravujícího 
hazardní hry a zákona upravujícího evidenci tržeb, čímž bylo 
připomínce plně vyhověno.  
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9. Ministerstvo 
vnitra 

11. Z K důvodové zprávě: 
V zákoně o daních z příjmů by prostřednictvím navržených změn mělo 
dojít ke zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotná sazba daně 
z příjmů fyzických osob má být nahrazena sazbami 19 a 24 %, přičemž 
předpokládané dopady na úrovni veřejných rozpočtů předkladatel 
vyčíslil na -22,1 mld. Kč. Požadujeme obecnou část odůvodnění, 
zejména pak část věnovanou předpokládaným hospodářským a 
finančním dopadům, doplnit o nástin řešení, jakým způsobem bude 
takto vysoký výpadek veřejných rozpočtů sanován. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

12. Z Nad rámec – k § 82 odst. 2, § 101a odst. 4 a § 110j odst. 2 a 3 
zákona o dani z přidané hodnoty: 
Ustanovení upravují autentizaci v rámci elektronické komunikace se 
správcem daně, a to vždy tak, že připouštějí, podle povahy konkrétního 
ustanovení, (i) podepsání elektronickým podpisem nebo pečetí 
příslušné úrovně záruky, (ii) ověření identity podatele způsobem, 
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo (iii) využití 
specifických přihlašovacích údajů vydaných správcem daně. 
Upozorňujeme na ustanovení zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, která s účinností od 1. července 2018, 
zavádějí pojem přístupu se zaručenou identitou [zejména § 2 písm. x)] 
a především opravňují držitele prostředku pro elektronickou 
identifikaci za použití tohoto prostředku činit úkony vůči orgánům 
veřejné správy (např. žádat o výpis údajů z informačních systémů 
veřejné správy podle § 9 odst. 4 a 5 zákona č. 365/2000 Sb.). V 
uvedeném kontextu upozorňujeme rovněž na zákon č. 250/2017 Sb., o 
elektronické identifikaci, který v návaznosti na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS) upravuje 
elektronickou identifikaci, tj. i používání kvalifikovaných prostředků 
pro elektronickou identifikaci. 
Ve světle výše uvedených upozornění požadujeme za nezbytné upravit 
zmíněná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty tak, aby zákon o 
dani z přidané hodnoty umožňoval komunikaci s příslušnými orgány, 
zejména autentizaci a činění úkonů, též za využití přístupu se 
zaručenou identitou, zejména za použití kvalifikovaného prostředku 
pro elektronickou identifikaci. Dále považujeme za vhodné provést 
kontrolu souladu zákona o dani z přidané hodnoty se zákony č. 
365/2000 Sb. a č. 250/2017 Sb., ve znění účinném od 1. července 2018. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
1. Daňové předpisy v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS) připouštějí v souvislosti s podáními 
činěnými při správě daní datovou zprávou jednak podání podepsané 
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 
podpisu, jednak podání s ověřenou identitou podatele způsobem, 
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (viz § 71 odst. 1 
daňového řádu). Pokud jde o ustanovení § 101a odst. 4 zákona o DPH, 
jím připuštěné možnosti elektronického podání plně využívají uvedené 
možnosti stanovené § 71 odst. 1 daňového řádu (legislativní text je v 
tomto ohledu identický). 
2. Není jasné, z jaké právní úpravy vyplývá obecná povinnost připustit 
možnost činění podání vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím 
přístupu se zaručenou identitou, resp. tato skutečnost nevyplývá z 
ustanovení citovaných v rámci připomínky (v případě § 9 odst. 4 a 5 
zákona č. 365/2000 Sb. se jedná konkrétně o možnost získat výpis z 
údajů informačního systému, nikoliv obecně o činění podání vůči 
orgánům veřejné moci). 
3. Ustanovení § 71 odst. 1 daňového řádu reflektuje nařízení eIDAS a 
jako takové bylo v rámci legislativního procesu formulováno ve 
spolupráci s Ministerstvem vnitra. Právní řád ostatně využívá obdobné 
pojetí i v jiných případech. Pokud jde o otázku využitelnosti 
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a kontaktním 
elektronickým čipem (eOP), v případě, že tyto průkazy umožňují 
podepsat podání způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje 
účinky vlastnoručního podpisu, je jejich využití při činění podání vůči 
správci daně možné. V době přípravy legislativního řešení eOP byla 
tato jejich schopnost ostatně předpokládána. Pokud tomu tak nakonec 
fakticky není, resp. právní předpisy v gesci Ministerstva vnitra dnes 
nespojují s eOP účinky vlastnoručního podpisu, nejedná se o nedostatek 
předpisů z daňové oblasti.   
4. Na straně druhé, pokud jde o poptávku po věcné změně v podobě 
rozšíření možností činění podání vůči správci daně, jedná se o 
připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona, neboť toto téma 
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jednak nelze řešit partikulárně pouze v zákoně o DPH, ale mělo by být 
řešeno v rámci celého daňového práva, a jednak se jedná o věcný zásah 
do stávajícího fungování správců daně a jejich informačních systémů, 
který nelze řešit cestou připomínky v rámci meziresortního 
připomínkového řízení s omezeným časovým prostorem. Předložený 
námět vyžaduje důkladnější analýzu a diskuzi. Ministerstvo financí 
během roku 2018 plánuje předložit „řádnou“ novelu daňového řádu, 
popř. dalších navzujících daňových zákonů, v jejímž rámci bude pro 
obdobné podněty místo. 
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno (od připomínky bylo ustoupeno). 
 

9. Ministerstvo 
vnitra 

13. Z Nad rámec – k § 82 odst. 6, § 82b odst. 2, § 110k odst. 3 a § 110x 
odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty: 
Předmětná ustanovení zakotvují účinky doručení dokumentů již 
okamžikem jejich odeslání. Upozorňujeme, že uvedený koncept byl 
shledán jako protiústavní, a to nálezem Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 
32/15, který v zákoně o dani z přidané hodnoty zrušil § 101d odst. 1 a § 
101g odst. 5, a to k 31. prosinci 2017. Přestože Ústavní soud zrušil jen 
tato ustanovení, neboť byl vázán rozsahem podání navrhovatelů tohoto 
zrušení, lze závěry vyslovené ve zmíněném nálezu vztáhnout i na námi 
zmíněná ustanovení. Ústavní soud mj. uvedl, že veřejnou datovou síť 
nelze považovat za zcela spolehlivou a výzva se nemusí do dispozice 
plátce vůbec dostat a plátce se tak může ocitnout v situaci, kdy je mu 
ukládána povinnost, o které se bez vlastní viny ani nedozví. Ústavní 
soud proto zmíněná ustanovení zrušil pro rozpor s čl. 2 odst. 3 a čl. 4 
Listiny základních práv a svobod.  
S ohledem na uvedené považujeme za vhodné od konceptu účinků 
doručení dokumentů již okamžikem jejich odeslání upustit a ustanovení 
odstranit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
Na základě uvedených ustanovení zákona o DPH doručuje správce daně 
zahraničním osobám povinným k dani na emailovou adresu uvedenou 
daňovým subjektem. Vždy se jedná o zahraniční osobu povinnou k dani 
bez sídla v ČR. Zahraniční subjekty z povahy věci nemají české 
nástroje elektronické komunikace typu datové schránky. Při zakládání 
datové schránky musí být všechny dokumenty k založení předloženy 
v českém jazyce nebo s úředně ověřeným překladem. Navíc dle zákona 
o DPH (ani DŘ) tyto osoby nemusí mít zástupce v ČR. 
 
Směrnice Rady 2008/9/ES, kterou se stanoví pravidla pro vrácení DPH 
zahraničním osobám, explicitně upravuje elektronické doručování státu 
vrácení (tj. stát, který zpracovává žádost zahraničního žadatele) 
zahraničním osobám, zejména v následujících případech potvrzení o 
přijetí žádosti (článek 19), a vyžádání doplňujících údajů (článek 20). 
Uvedená směrnice stanovuje, že písemnosti se žadateli doručují 
elektronickými prostředky. Funkční a technické specifikace této 
směrnice stanovují, že doručením elektronickými prostředky se rozumí 
e-mailová adresa. Podle článku 8 písmene b) směrnice se jedná o 
povinný údaj každé žádosti o vrácení DPH a tudíž ji má správce daně 
ve všech případech k dispozici. Podle směrnice a podle funkčních a 
technických specifikací se e-mailová adresa považuje za identifikační 
údaj subjektu, musí být uvedena v každé žádosti a subjekt odpovídá za 
její správnost.  
 
Funkční a technické specifikace byly projednávány na jednáních SCIT 
(podvýbor pro IT spolupráci, organizuje jej Evropská komise) v letech 
2008 a 2009, byly schváleny všemi členskými státy a bylo dohodnuto 
doručování na e-mailovou adresu žadatele. Doručování elektronickými 
prostředky na e-mailovou adresu subjektu je tedy společná praxe všech 
členských států. Na jednáních bylo stanoveno, že elektronickými 
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prostředky, tj. na e-mailovou adresu žadatele, se doručují veškeré 
písemnosti a oznámení členského státu vůči žadateli o vrácení daně, tj. 
veškerá oznámení o přijetí, výzvy k doložení informací a rozhodnutí o 
žádosti. Elektronickými prostředky doručuje žadateli jak stát usazení 
(např. oznámení dle čl. 18 odst. 2 směrnice), tak stát vrácení (viz výše).   
 
Cílem Evropské komise byla elektronizace procesu vrácení DPH 
subjektům usazeným v jiných členských státech. Zákon o dani z přidané 
hodnoty ani implementace příslušné směrnice se od požadavku 
Evropské komise nijak neodchyluje. Naopak rezignací na elektronické 
doručování bychom se dostali do rozporu s požadavky Evropské 
komise, se kterými souhlasily všechny členské státy, mj. na jednáních 
výborů SCIT a SCAC. Zdůrazňujeme, že se jedná o speciální, čistě 
přeshraniční proces, který se v požadavku na elektronické doručování 
může odlišovat od tuzemské správní praxe.  
 
Zrušení elektronického doručování by značným způsobem ztížilo 
správu uvedených žádostí a bylo by ohroženo mj. plnění lhůt podle čl. 
19 odst. 2 a podle čl. 20 směrnice, jejichž plnění je jednak sledováno 
Evropskou komisí, a dále je jejich nedodržení sankcionováno přiznáním 
penále daňovému subjektu podle českého i evropského práva, tudíž by 
mohlo mít negativní dopad na český rozpočet.  
 
Jiný způsob doručení elektronickými prostředky by v současné situaci 
nebyl možný. Pokud by se mělo doručovat jinak, než na e-mailovou 
adresu, musely by všechny zahraniční daňové subjekty nejdříve mít 
datovou schránku v České republice nebo by musel být vyvinut jiný 
portál, kam by se doručovalo, a všechny subjekty by musely mít do 
autentizované části portálu přístup. Na doručování písemností 
prostřednictvím současného daňového portálu se členské státy 
neshodly.  
 
Doručování písemností pouze v listinné podobě by představovalo 
obrovskou administrativní a finanční zátěž nejen pro finanční správu, 
ale přineslo by komplikace také pro žádající subjekty, zejména by ale 
znamenalo návrat před rok 2010 a bylo by v rozporu se smyslem a 
cílem elektronizace systému vracení DPH v EU. 
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno (od připomínky bylo ustoupeno). 

9. Ministerstvo 
vnitra 

14. D K čl. V bodu 15 – k § 5 odst. 5 písm. b) zákona o dani z přidané 
hodnoty: 
Předmětné ustanovení nově zmocňuje vládu k vydání nařízení, jehož 
prostřednictvím budou definovány činnosti, při jejichž výkonu dochází 

Nevyhověno. 
Úprava narušení hospodářské soutěže na dani z přidané hodnoty je 
upravena rozsáhlou judikaturou Soudního dvora Evropské unie, kdy 
toto narušení má jiní principy a pravidla, neže je běžné pro „běžné 
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k výraznému narušení hospodářské soutěže. Pokud tuto činnost bude 
vykonávat veřejnoprávní subjekt, bude považován za osobu povinnou 
k dani. Předně si nejsme jisti, zda je vláda tím správným orgánem, 
který by měl definovat činnosti významně narušující hospodářskou 
soutěž. Rovněž kritérium „výrazné narušení“ hospodářské soutěže 
pokládáme za diskutabilní a příliš neurčité. Dáváme proto na zvážení 
vypuštění navrhované úpravy. 

narušení“ hospodářské soutěže – blíže viz důvodová zpráva. Právě 
pokud nastane narušení hospodářské soutěže v jednom případě v daném 
členském státě, pak všechny subjekty v daném členském státě. 
Posuzování hospodářské soutěže neprobíhá zde ani pod dohledem 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předkladatel tak považuje za 
nejvhodnější orgán v tomto případě vládu. 
Kritérium výrazného narušení hospodářské soutěže je obecné proto, že 
každá situace je rozdílná a vždy se musí posuzovat konkrétní podmínky 
daného případu, zda k narušení došlo či nikoli. Konkretizace je velmi 
obtížná. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

15. D K čl. V bodu 143 – k § 79d odst. 1 zákona o dani z přidané 
hodnoty: 
Dochází k zavedení legislativní zkratky „osoba, která má nárok na 
vrácení částky“, a to pro osoby registrované k dani v jiném členském 
státě nebo pro zahraniční osoby povinné k dani. Dle našeho názoru je 
legislativní zkratka zavádějící a ne zcela odpovídá významu 
zkracované pasáže. 

Vysvětleno. 
Jedině v tomto ustanovení se hovoří o nároku na vrácení částky, pouze 
osoby uvedené v odstavci 1 mají na vrácení příslušné částky (na jiných 
místech se upravuje vracení daně, nikoli vracení částky). Předkladatel 
nespatřuje důvod, proč by tato legislativní zkratka měla být zavádějící. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

16. D K čl. V bodu 147 – k § 80 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty: 
Prostřednictvím novelizačního bodu 108 byl výslovný odkaz na princip 
vzájemnosti zrušen, dáváme tedy na zvážení, zda je vhodné, aby jiné 
ustanovení téhož právního předpisu na něj odkazovalo. 

Nevyhověno: 
V § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty byla zrušena poslední 
věta z důvodu, že v případech, které toto ustanovení upravuje, nelze 
zkoumat splnění principu vzájemnosti ani osvobození poskytovat podle 
§ 80 zákona o dani z přidané hodnoty. 
Ustanovení § 80 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty řeší limity pro 
vracení daně pro osoby požívající výsad a imunit. Těmto osobám se 
vrací zaplacená daň na základě limitů uvedených v mezinárodních 
smlouvách, nebo ve vzájemných dohodách mezi Českou republikou a 
státem, který tyto osoby reprezentují- jedná se reciproční ujednání 
(princip vzájemnosti). 

9. Ministerstvo 
vnitra 

17. D K čl. IX bodu 5 - § 61a celního zákona: 
Podle § 8 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost 
právního jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo tato náležitost 
nevyplývá z povahy právního jednání, veřejnoprávní podepisující a jiná 
právnická osoba, jedná-li při výkonu své působnosti, zapečetí 
dokument v elektronické podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí. 
Je otázkou, zda se v případě rozhodnutí podle § 61a celního zákona 
bude § 8 zákona č. 297/2016 Sb. aplikovat nebo nikoliv, tedy zda je 
náležitostí rozhodnutí podpis nebo není. V případě, že by se § 8 zákona 
č. 297/2016 Sb. neuplatnil, bylo podle našeho názoru z důvodu právní 
jistoty vhodné stanovit, že se rozhodnutí zapečetí kvalifikovanou 
elektronickou pečetí, tedy elektronickou pečetí, která z pohledu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

Akceptováno. 
Do textu bylo po dohodě s Generálním ředitelstvím cel doplněno, že jde 
o kvalifikovanou elektronickou pečeť. 
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1999/93/ES nabízí nejvyšší míru záruky v autenticitu elektronické 
pečeti. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

18. D K čl. XIII bodu 11 – k § 16a zákona o Finanční správě České 
republiky: 
Doporučujeme slova „který vykonává činnosti, které jsou podle zákona 
o státní službě výkonem státní služby“ nahradit slovy „který vykonává 
činnosti podle § 5 zákona o státní službě“. Doporučená formulace je 
v souladu se zněním použitým v podobných souvislostech i 
v samotném zákoně o státní službě – viz např. jeho § 11 odst. 3. 

Nevyhověno. 
Jedná se o připomínku legislativně technickou, která nerozporuje věcné 
řešení. Legislativní postup, při kterém není v jednom zákoně uváděn 
odkaz na konkrétní ustanovení jiného zákona, je v daňových zákonech 
preferován i s ohledem na časté změny právních úprav a lze jej označit i 
z obecně legislativního pohledu jako žádoucí. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

19. D K čl. XIII bodu 12 – k § 18a odst. 2 písm. h) zákona o Finanční 
správě České republiky: 
Do okruhu orgánů a osob, jimž má být umožněn přístup k údajům 
z daňové analytické evidence, má spadat vedle Nejvyššího kontrolního 
úřadu i „další kontrolní orgán“. Doporučujeme alespoň ve zvláštní 
části důvodové zprávy nastínit, jaké kontrolní orgány jsou tímto 
myšleny, tj. zda se bude jednat například i o kontrolní orgány Evropské 
unie apod. 

Vyhověno 
Důvodová zpráva byla v požadované části doplněna o příklady. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

20. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 23 – k § 23e odst. 3 písm. d) zákona o daních z příjmu: 
Slovo „písmena“ navrhujeme uvést plurálu. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

21. D K čl. I bodu 34 – k § 38fa odst. 3 písm. a) bodům 1 a 2 zákona o 
daních z příjmu: 
Navrhujeme normativní text upravit a hranici podílu na kapitálu a 
hlasovacích právech vyjádřit v procentech jako je tomu i v jiných 
navrhovaných ustanoveních (srov. odstavec 4 téhož ustanovení či § 23i 
odst. 5 totožné části návrhu). 

Vyhověno.  

9. Ministerstvo 
vnitra 

22. D K čl. II – k přechodným ustanovením: 
V bodě 2. navrhujeme za druhé uvedení zákona č. 586/1992 Sb. doplnit 
za zkratku „Sb.“ čárku.  

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

23. D K čl. III bodu 3 – k § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona o dani 
z hazardních her: 
Důvodová zpráva nasvědčuje tomu, že v tomto případě by se mělo 
jednat o kumulativní výčet ve smyslu čl. 42 odst. 2 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády, a proto doporučujeme odstranit čárku 
před spojkou „a“. 

Vysvětleno. 
Ustanovení neupravuje kumulativní výčet, ale slovně vyjádřený 
výpočet. Čárka před spojkou „a“ je v písm. a) bodě 1 uvedena z toho 
důvodu, že před ní se nachází věta vložená. 
 
 

9. Ministerstvo 
vnitra 

24. D K čl. V bodu 31 – k § 15 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty: 
Dále upozorňujeme na nesprávnou aplikaci čl. 42 odst. 2 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády a navrhujeme na konci textu písmene a) 
před spojkou „a“ odstranit nadbytečnou čárku. 

Vysvětleno. 
V § 15 odst. 2 písm. a) je před spojku „a“ vložena čárka úmyslně. Jedná 
se o aplikaci pravidel gramatiky. Vložená věta „že se jedná o plnění 
osvobozené od daně“ podle nich musí být oddělena čárkami.  
Je zřejmé, že Legislativní pravidla vlády a pravidla gramatiky jsou v 
případě použití čárky před spojkou „a“ v konfliktu. Byť je pochopitelná 
snaha o sjednocení vyjádření variant v právních předpisech, jak 
požadují Legislativní pravidla vlády, je nutno brát v úvahu výklad 
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právních norem v právní teorii i praxi. V teorii i praxi je rozlišováno 
několik metod výkladu, zejména výklad jazykový (jehož zúžená podoba 
se nazývá výkladem gramatickým), systematický, logický, historický, 
teleologický a komparativní, přičemž poslední tři jmenované mají 
pouze podpůrný význam. Jazykový výklad, byť jej nelze aplikovat 
otrocky, je tak významnou metodou pro objasnění smyslu a účelu 
normy. Soud, jakožto jediný orgán oprávněný podat závazný výklad 
právní normy, při své aplikační praxi vychází z uvedených výkladových 
metod, nikoli z Legislativních pravidel vlády, které mají povahu interní 
instrukce, tudíž zavazují toliko ministerstva a úřady podřízené vládě. S 
ohledem na tuto skutečnost nelze konstatovat jinak, než že je třeba při 
konstrukci právní normy upřednostnit v případě použití čárky před 
spojkou „a“ pravidla gramatická před Legislativními pravidly vlády. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

25. D K čl. V bodu 56 – k § 37 písm. b) bodům 1 a 2 zákona o dani 
z přidané hodnoty: 
Opětovně upozorňujeme na nesprávnou aplikaci čl. 42 odst. 2 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády a navrhujeme na konci textu bodu 1 
v písmenu b) před spojkou „a“ odstranit nadbytečnou čárku. 

Vysvětleno. 
V § 37 písm. b) bodům 1 je před spojku „a“ vložena čárka úmyslně. 
Jedná se o aplikaci pravidel gramatiky. Vložená věta „která je včetně 
daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při 
platbě v hotovosti“ podle nich musí být oddělena čárkami.  
Je zřejmé, že Legislativní pravidla vlády a pravidla gramatiky jsou v 
případě použití čárky před spojkou „a“ v konfliktu. Byť je pochopitelná 
snaha o sjednocení vyjádření variant v právních předpisech, jak 
požadují Legislativní pravidla vlády, je nutno brát v úvahu výklad 
právních norem v právní teorii i praxi.  V teorii i praxi je rozlišováno 
několik metod výkladu, zejména výklad jazykový (jehož zúžená podoba 
se nazývá výkladem gramatickým), systematický, logický, historický, 
teleologický a komparativní, přičemž poslední tři jmenované mají 
pouze podpůrný význam. Jazykový výklad, byť jej nelze aplikovat 
otrocky, je tak významnou metodou pro objasnění smyslu a účelu 
normy. Soud, jakožto jediný orgán oprávněný podat závazný výklad 
právní normy, při své aplikační praxi vychází z uvedených výkladových 
metod, nikoli z Legislativních pravidel vlády, které mají povahu interní 
instrukce, tudíž zavazují toliko ministerstva a úřady podřízené vládě. S 
ohledem na tuto skutečnost nelze konstatovat jinak, než že je třeba při 
konstrukci právní normy upřednostnit v případě použití čárky před 
spojkou „a“ pravidla gramatická před Legislativními pravidly vlády. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

26. D K čl. V bodu 73 – k § 42 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty: 
Doporučujeme opravit překlep ve slově „základě“, kdy správně by 
mělo být uvedeno slovo „základu“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

27. D K čl. V bodu 80 – k § 42f odst. 5 písm. l) bodu 1 zákona o dani 
z přidané hodnoty: 
Upozorňujeme na překlep ve slově „úplatou“, přičemž správný tvar je 
„úplaty“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

28. D K čl. V bodu 80 – k § 42h odst. 4 a 5 zákona o dani z přidané 
hodnoty: 

Vyhověno. 
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Slovo „Oprava“ doporučujeme nahradit výrazem „Opravu“. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

29. D K čl. V bodu 136 – k § 79 odst. 1 písm. a) a b) zákona o dani 
z přidané hodnoty: 
Doporučujeme výčet upravit tak, aby odpovídal požadavkům čl. 42 
odst. 2 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 

Vysvětleno. 
V § 79 odst. 1 písm. a) je před spojku „a“ vložena čárka úmyslně. Jedná 
se o aplikaci pravidel gramatiky. Vložená věta „kdy se stala plátcem“ 
podle nich musí být oddělena čárkami.  
Je zřejmé, že Legislativní pravidla vlády a pravidla gramatiky jsou v 
případě použití čárky před spojkou „a“ v konfliktu. Byť je pochopitelná 
snaha o sjednocení vyjádření variant v právních předpisech, jak 
požadují Legislativní pravidla vlády, je nutno brát v úvahu výklad 
právních norem v právní teorii i praxi.  V teorii i praxi je rozlišováno 
několik metod výkladu, zejména výklad jazykový (jehož zúžená podoba 
se nazývá výkladem gramatickým), systematický, logický, historický, 
teleologický a komparativní, přičemž poslední tři jmenované mají 
pouze podpůrný význam. Jazykový výklad, byť jej nelze aplikovat 
otrocky, je tak významnou metodou pro objasnění smyslu a účelu 
normy. Soud, jakožto jediný orgán oprávněný podat závazný výklad 
právní normy, při své aplikační praxi vychází z uvedených výkladových 
metod, nikoli z Legislativních pravidel vlády, které mají povahu interní 
instrukce, tudíž zavazují toliko ministerstva a úřady podřízené vládě. S 
ohledem na tuto skutečnost nelze konstatovat jinak, než že je třeba při 
konstrukci právní normy upřednostnit v případě použití čárky před 
spojkou „a“ pravidla gramatická před Legislativními pravidly vlády. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

30. D K čl. XV – k změně insolvenčního zákona: 
 Deklarovaným záměrem předkladatele bylo v rámci 
předkládaného návrhu provést i dílčí novelu insolvenčního zákona, 
nicméně úvodní věta chybně uvádí, že část desátá mění zákon č. 
187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který však je již novelizován čl. 
III návrhu. Doporučujeme tedy úvodní větu upravit tak, aby v ní byl 
uveden zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon). 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

31. D K čl. XVI – k účinnosti: 
Navrhujeme slovo „které“ objevující se v písmenech a) až c) nahradit 
slovem „která“, neboť se v daném kontextu jedná o množné číslo. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo 
vnitra 

32. D K důvodové zprávě: 
Důvodová zpráva opakovaně používá termín „sankce" nebo „trest" za 
přestupek (str. 255, 256, 267 a 268), což neodpovídá změnám 
přestupkového práva, které přinesl zákon č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nový přestupkový zákon 
totiž zavedl termín „správní trest“. Slova „sankce“ a „trest" proto 
doporučujeme v souladu s § 35 zákona č. 250/2016 Sb. nahradit slovy 
„správní trest“. 

Vyhověno. 
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10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. Z Připomínky Ministerstva zahraničních věcí k Části první – změně 
zákona o dani z příjmů: 
1. K bodu 7 (§ 7 odst. 3 k nově vložené větě), k bodu 8 (§ 7 
odst. 8 k nově vložené větě) a  k bodu 24 (§ 24 odst. 2 písm. f) 
k nahrazené větě): 
Není jasné, jaký maximální vyměřovací základ u zdravotního pojištění 
by měl být pro výpočet použit, jelikož tento parametr byl zrušen, a 
proto není možné z neznámé částky vypočítat tři čtvrtiny. Navrhujeme 
zde určit konkrétní částku.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2. Z 2. K bodu 12 (§ 16 k nově vložené tabulce navrhované změny 
ve zdanění): 
Navrhovaná změna znamená, že daňové subjekty, které budou mít 
základ daně přes uvedenou hranici 1.500.000 Kč, budou zdaňovat 
základ daně dvěma sazbami, a to do uvedené hranice a nad uvedenou 
hranici. Toto je nesystémové a zavádí se tím další administrativní zátěž 
pro daňové subjekty, nehledě na větší nutné úpravy všech informačních 
systémů. Tato změna nejvíc zatíží daňové subjekty pohybující se 
daňovým základem kolem hranice 1.500.000 Kč. Tyto daňové subjekty 
ponesou největší daňové zatížení z celého spektra, jelikož i kvůli 
nepatrnému překročení této hranice budou neadekvátně zdaněny. To 
bude mít za následek, že tyto subjekty budou uměle upravovat svůj 
základ daně a tím bude docházet k porušování zákona a povinnosti 
odvodu povinné platby a daně. Jako příklad lze uvézt překročení 
uvedené hranice o 1.000 Kč. Kvůli zanedbatelné částce bude tato 
zdaněna 24 % a ještě navíc bude muset poplatník uhradit částku 
285.000 Kč. Z toho důvodu je nutné jasně stanovit intervaly pro 
zdanění daňových subjektů z celého základu daně, např. do 1.500.000 
Kč sazba daně 19 %, od 1.500.000 Kč do 5.000.000 Kč sazba daně 24 
% + 285.000 Kč, nad 5.000.000 Kč sazba daně xx % + xxx tisíc.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
Navrhovaný systém, který byl používán v zákoně o daních z příjmů od 
jeho prvopočátku, zohledňuje tzv. systém klouzavě progresivní sazby 
daně, kde tento systém právě neumožňuje uváděné skokové zatížení 
v mezních hranicích mezi sazbami. Zvýšení zatížení je dáno právě 
zvýšenou sazbou a přírůstkem základu daně od mezní hranice základu 
daně předcházejícího pásma. Jedná se o zcela běžný systém nastavení 
v případě uplatňování více sazeb. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

3. Z 3. K bodu 37 (§ 38h odst. 2 k nově vložené tabulce 
navrhované změny ve zdanění):  
Navrhovaná změna znamená, že daňové subjekty, které budou mít 
základ daně přes uvedenou hranici 125.000 Kč, budou zdaňovat základ 
daně dvěma sazbami, to do uvedené hranice a nad uvedenou hranici. 
Toto je nesystémové a zavádí další administrativní zátěž pro daňové 
subjekty, nehledě na větší nutné úpravy všech informačních systémů. 
Tato změna nejvíc zatíží daňové subjekty pohybující se daňovým 
základem kolem hranice 125.000 Kč. Tyto daňové subjekty ponesou 
největší daňové zatížení z celého spektra, jelikož i kvůli nepatrnému 
překročení této hranice budou neadekvátně zdaněny. To bude mít za 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
Klouzavě progresivní sazby daně je použita obdobně i v případě určení 
záloh. U mezního základu daně, tj. mezi jednotlivými pásmy tak 
nedochází k žádnému skokovému zatížení, nýbrž k pozvolnému 
nárůstu. 
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následek, že tyto subjekty budou uměle upravovat svůj základ daně a 
tím bude docházet k porušování zákona a povinnosti odvodu povinné 
platby a daně. Z toho důvodu MZV požaduje jasně stanovit intervaly 
pro zdanění daňových subjektů z celého základu daně, např. do 
125.000 Kč sazba daně 19 %, od 125.000 Kč do 500.000 Kč sazba 
daně 24 % + 23.750.000 Kč, nad 500.000 Kč sazba daně xx % + xxx 
tisíc.  

Tato připomínka je zásadní. 
10. Ministerstvo 

zahraničních věcí 
4. D Připomínky Ministerstva zahraničních věcí k Části třetí – změně 

zákona o dani z přidané hodnoty: 
1. K bodu 35 (§ 19, odstavec 6): 
Navrhujeme na konci poslední věty za slova „od daně“ vložit text „na 
základě vyjádření Ministerstva zahraničních věcí“ a dále předložku 
„v“ nahradit textem „podle § 80“. 

Nevyhověno. 
Poslední věta § 19 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty se přesouvá 
do § 68 odst. 9 tohoto zákona, který řeší speciální režim osvobození od 
daně určený pro osoby požívající výsad a imunit. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

5. D 2. K bodu 36 (§ 19, odstavec 7): 
Žádáme o vyjasnění, zda i v případě dovozů motorových vozidel podle 
tohoto odstavce (dovoz z členského státu) připadá v úvahu daňové 
osvobození stejně jako podle odstavce 6. Podle našeho názoru by tato 
možnost měla pro osoby požívající výsad a imunit v těchto případech 
rovněž existovat. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 19 odst. 7 zákona o dani z přidané hodnoty se nevztahuje 
na osoby požívající výsad a imunit, protože pro tyto osoby je pořízení 
nového dopravního prostředku osvobozeno a tedy nepodávají daňové 
přiznání a nemůžou zaplatit zálohu ve výši daně. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

6. Z 3. K bodu 48 (§ 28, nově zařazený odstavec 8):  
Navrhuje se tuto povinnost zakotvit již v § 28 odst. 5 a 6 společně 
s povinností daňového subjektu vystavit daňový doklad, čímž se posílí 
srozumitelnost toho, které povinnosti má daňový subjekt plnit 
v souvislosti s vystavením daňového dokladu. Za doručení příjemci 
plnění by se mělo považovat i podání na poštu či doložené předání 
zásilkové službě, či elektronické odeslání.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Legislativně se jeví jako vhodnější stanovit povinnost vynaložit 
nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu jen jednou ve zvláštním 
odstavci, který se vztahuje na veškeré vystavené daňové doklady a 
neuvádět tuto povinnost opakovaně v odst. 5 a 6.  
Pojem „vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu“ použitý 
v § 28 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty byl převzat z judikatury 
Soudního dvora Evropské unie, a sice z rozsudku C 588/10 Kraft Foods 
Polska SA, kde je uvedeno, že osobě povinné k dani je nutno umožnit, 
aby prokázala vynaložení nezbytného úsilí k zajištění, že příjemce zboží 
nebo služeb obdržel opravnou fakturu a že se s ní obeznámil. Pojmem 
„vynaložení nezbytného úsilí k doručení daňového dokladu“ je rovněž 
podrobně vysvětlen v důvodové zprávě, včetně příkladů vynaložení 
nezbytného úsilí k doručení daňového dokladu, jako je předání k 
doručení poskytovateli poštovních služeb, odeslání skrze datovou 
schránku či jiným způsobem ujednaným mezi poskytovatelem plnění a 
příjemcem plnění. 
V rámci projednávání na Legislativní radě vlády, byl text návrhu 
ustanovení upraven následujícím způsobem: 
„(8) Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu 
vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se 
daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.“ 
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10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

7. Z 4. K bodu 50 (§ 31b odstavec 2):  
Je nutné doplnit stejné podmínky, jaké jsou navrhovány v § 28 odst. 8, 
protože bez doplnění by došlo k tomu, že pro každý typ daňového 
dokladu by platila jiná pravidla a povinnosti.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Souhrnný daňový doklad je specifickým typem daňového dokladu a 
vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o daňový doklad, aplikuje se na 
něj i ustanovení § 28 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty. Není 
potřeba tuto skutečnost duplikovat v ustanovení § 31b zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

8. Z 5. K bodu 73 (§ 42 nově zařazený odstavec 3):  
Navrhuje se zachovat původní lhůtu 15 dnů. Nová lhůta 10 dnů 
představuje neopodstatněnou výjimku ze lhůt stanovených pro 
vystavení daňových dokladů (řádných nebo opravných) v zákonu o 
dani z přidané hodnoty. Lhůta 15 dnů je stále dostatečná lhůta pro 
vykazování opravy základu daně poskytovatelem a příjemcem plnění 
za jedno zdanitelné období.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

9. Z 6. K bodu 95 (§ 56a odst. 1 nově vložené písm. b):  
Navrhuje se upravit na aktuální znění číselníku CZ-CPA 55, tedy na 
znění platné od 1. 1. 2015. Na znění číselníku CZ-CPA 55 platné od 1. 
1. 2015 se zákon odvolává i v jiných ustanoveních. Znění číselníku CZ-
CPA 55 platné k 1. 1. 2008, platné do 31.12.2014, bude zakládat právní 
nejistotu, jelikož daňové subjekty budou při vyhledávání tohoto 
číselníku určitě opomíjet platnost danou zákonem a budou vždy 
vyhledávat ve znění, které je aktuální a starší znění nemusí být 
k dispozici. Pokud navrhovatel trvá na novém znění, navrhuje se 
současně stanovit povinnost, aby Ministerstvo financí uveřejnilo 
číselník CZ-CPA 55 platný k 1.1.2008 na svých internetových 
stránkách a umožnilo daňovým subjektům se tímto způsobem 
s číselníkem seznámit.   

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Obdobně jako u nomenklatury celního sazebníku i u CZ-CPA bylo 
úmyslem zakotvit platnost klasifikace k určitému datu, neboť odkaz na 
platné znění by mohl znamenat změnu v přiřazení sazby daně a 
vzhledem k délce legislativního procesu by případné změny klasifikace 
nebylo možno vždy včas promítnout do zákona. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

10. D 7. K bodu 108 a 109 (§ 68, odstavec 8 a 9)  
Doporučujeme nepoužívat termín „zastupitelství mezinárodní 
organizace“, ale spíše „zastoupení“, event. „úřadovna“. Toto 
doporučení platí pro celý legislativní návrh. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

11. D 8. K bodu 108 (§ 68, odstavec 8) 
Doporučujeme ukončit text tohoto odstavce za slovy „hospodářská 
soutěž“. Česká republika jako smluvní strana příslušné mezinárodní 
smlouvy musí znát své závazky a osvědčení by nemělo být, podle 
našeho názoru, přenášeno na dodavatele (plátce daně). Nesouhlasíme 
s vypuštěním textu od slova „rozsah“ až po „v § 80“, neboť rozsah 
daňových úlev by nebyl stanoven. 

Nevyhověno. 
Směrnice o DPH v článku 151 odst. 1 stanoví, „Do přijetí jednotných 
daňových pravidel se osvobození od daně podle prvního pododstavce 
poskytuje v mezích stanovených hostitelským členským státem.“ Toto 
je zakotveno v § 68 odst. 8 v první a druhé větě („Od daně s nárokem 
na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby 
diplomatické misi, konzulárnímu úřadu, zvláštní misi, zastupitelství 
mezinárodní organizace a jejich členům a úředníkům, a to v mezích a za 
podmínek upravených v mezinárodních smlouvách zakládajících tyto 
mise, úřady nebo organizace, v dohodách o umístění jejich sídla nebo v 
jiných právních předpisech, pokud mají tyto mise, úřady nebo 
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zastupitelství sídlo v jiném členském státě. Od daně s nárokem na 
odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby 
subjektům Evropské unie se sídlem v jiném členském státě, a to v 
mezích a za podmínek upravených v protokolu, v dohodách o jeho 
provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím 
není narušena hospodářská soutěž.“). Poslední věta byla zrušena pro 
nadbytečnost, protože nelze v případech, které § 68 odst. 8 zákona o 
dani z přidané hodnoty upravuje, zkoumat splnění principu vzájemnosti 
ani osvobození poskytovat v rozsahu podle § 80 zákona o dani 
z přidané hodnoty. 
Osvědčení o osvobození je vyžadováno v souladu s článkem 51 nařízení 
Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o 
DPH. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

12. D 9. K bodu 132 (§ 76 odst. 6 nově vložená věta):  
Toto nové ustanovení zásadním způsobem mění přístup v používání 
koeficientu. Máme za to, že tato změna bude znamenat nepřehlednost a 
nejistotu daňových subjektů ohledně správného použití koeficientu.  

Vysvětleno. 
Jak vyplývá z důvodové zprávy, v daném případě nejde o změnu 
přístupu v používání koeficientu, ale o doplnění prováděcího opatření 
(pravidla) pro určité specifické situace, resp. přechodné období. Cílem 
je nastavit jasné řešení pro použití zálohového koeficientu pro 
zdaňovací období následujícího kalendářního roku v případech, kdy 
údaje za předchozí kalendářní rok nejsou „uzavřené“, tj. kdy nejsou 
pravomocně vyměřena daňová přiznání za všechna zdaňovací období. 
V současné době existuje za této situace nejistota, jaký zálohový 
koeficient se má použít. Nové pravidlo stanoví, že do doby, než budou 
„uzavřené“ veškeré údaje, použije se zálohový koeficient podle údajů 
tvrzených plátcem. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

13. D K bodu 155 (§ 80, odstavec 9) 
Upozorňujeme na nezbytnost vyjasnění, který subjekt podle poslední 
věty tohoto odstavce podává žádost o vrácení daně jednou za 
kalendářní rok. Domníváme se, že se jedná o subjekt Evropské unie. 

Vysvětleno. 
Skutečnost, kdo podává žádost o vracení daně, není třeba v odstavci 9 
specifikovat, neboť tato skutečnost plyne v usatnovení § 80 odst. 3 
písm. b). 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

14. Z K bodu 211 (§ 101, nově navržené odstavce 2, 3 a 4) 
Navrhujeme zachovat současný stav podávání dodatečných daňových 
přiznání dle § 141 daňového řádu, který se vztahuje na veškerá daňová 
přiznání. Touto změnou bude docházet k umělému posouvání 
rozhodného data vždy po 15. dni v daném měsíci, aby daňové subjekty 
měly více času na zpracování. Navíc toto nové ustanovení stanovuje 
zcela nový termín podání dodatečných přiznání, který není v českém 
daňovém systému obvyklý. Nová úprava nebude mít vliv na případnou 
výši splatné daně.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

15. D K bodu 238 a 239 (k příloze č. 2, 3, 3a a 5)  
Navrhuje se ponechat současné slovní spojení „v platném znění“ 
namísto „ve znění k 1. lednu 2018“. V případě změny celního 
sazebníku pak nebude zapotřebí promítnout tuto změnu v zákoně o 

Nevyhověno. 
Změna byla navržena z důvodu zachování stability a právní jistoty, 
Vzhledem k tomu, že ke změnám Kombinované nomenklatury dochází  
z pozice Evropské unie každoročně, nelze v těchto časových 
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dani z přidané hodnoty a přijímat za tímto účelem technickou novelu 
tohoto zákona.  

možnostech s ohledem na délku legislativního procesu reagovat změnou 
zákona o dani z přidané hodnoty v případě, že by došlo ke změně kódu 
nomenklatury, který by měl vliv na přeřazení zboží či služeb do jiné 
sazby. Při změnách Harmonizovaného systému, který je měněn 
celosvětově vždy jednou za pět let budou zrevidována příslušná 
ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty a případně aktualizovány 
kódy nomenklatury. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

16. D Nad rámec návrhu k § 68 odstavec 8 a 9 
a) Žádáme o vysvětlení, z čeho vyplývá zařazení termínu „pokud 
tím není narušena hospodářská soutěž“. 
b) Považujeme za nezbytné upravit zvlášť způsob osvobození od 
daně pro mezinárodní organizace a jejich úřadovny a zvlášť pro 
diplomatické mise, konzulární úřady a zvláštní mise.  

Vysvětleno. 
K bodu a): Jedná se o terminologii užitou v článku 151 odst. 1 písm. aa) 
směrnice o DPH, který je implementován do § 68 odst. 8 zákona o dani 
z přidané hodnoty. 
 
Nevyhověno. 
Podnět uvedený v bodu b) vzhledem ke koncepčnosti zásahům bude 
diskutován v rámci přístí řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

17. D Nad rámec návrhu k § 68, odstavec 9 
Doporučujeme zvážit, zda poslední věta v odstavci 9 by neměla být 
zahrnuta i do odstavce 8. Zároveň doporučujeme ověřit, zda toto 
započtení osvobození podle unijních předpisů do recipročního nebo 
zákonného osvobození je v souladu s evropskou legislativou. 

Nevyhověno. 
Česká republika nemůže vypočítávat limit subjektům, které mají sídlo 
nebo umístění v jiném členském státě. To byl mj. i důvod k vypuštění 
poslední věty z § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

18. D Nad rámec návrhu k § 80, nový odstavec 10, písmeno a) a b)  
Navrhujeme upravit příslušnost správce daně (na FÚ pro Prahu 6). 

Nevyhověno. 
V návaznosti na úpravu zákona o Finanční správě České republiky 
nelze stanovit konkrétní územní pracoviště jako správce daně, základní 
jednotkou pro určení místní příslušnosti je finanční úřad. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

19. Z Nad rámec návrhu k § 80, nově odstavec 12 a 13  
Navrhuje se nově stanovit počty motorových vozidel, u nichž je možné 
žádat o daňové osvobození, resp. refundaci daně nikoliv na základě 
principu vzájemnosti, ale na základě přiměřenosti. Bylo by nutné 
princip vzájemnosti vyloučit z odstavce 12.  V odstavci 12 a 13 by 
pak pro fyzické osoby platily limity podle nynějšího návrhu odstavce 
13. U právnických osob by přiměřenost byla definována počtem členů 
diplomatického personálu. U úřadů s maximálním počtem dvou členů 
diplomatického personálu by bylo možné, v zájmu zajištění chodu 
malých misí, poskytnout daňové osvobození pro 3 motorová vozidla. 
Ze současných pravidel uplatňovaných ze strany Ministerstva 
zahraničních věcí by se zakotvením tohoto omezení stala závazná 
zákonná úprava, kterou by se předcházelo nadbytečnému poskytování 
daňových osvobození. Pro řešení výjimečných případů by bylo možné 
stanovit výjimku např. takto: „Ve zcela výjimečných případech lze u 
stanovení počtu vozidel pro diplomatické mise, konzulární úřady, 
zvláštní mise, mezinárodní organizace a jejich úřadovny přihlédnout 
k principu vzájemnosti.“.  

Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Zařadit do příští řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty. 
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11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. Z K části první - změna zákona o daních z příjmů  
K čl. I bodům 7 a 8 (§ 7 odst. 3 a 8), bodu 24 (§ 24 odst. 2 písm. f) a 
bodu 26 (§ 25 odst. 1 písm. g)  
Tyto novelizační body požadujeme vypustit.  
Odůvodnění: 
Předkladatel navrhuje stanovit jako daňově uznatelný výdaj pojistné na 
sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní 
společností za společníka této obchodní společnosti, komanditní 
společností za komplementáře, poplatníkem s příjmy ze samostatné 
činnosti a pojistné hrazené osobami samostatně výdělečně činnými, 
které se neúčastní nemocenského pojištění a pojistí se na denní dávku 
při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny, a to ve výši 
tří čtvrtin tohoto pojistného, s výjimkou pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění hrazeného poplatníkem s příjmy z nájmu. 
Navrhovaná právní úprava počítá i s tím, že u poplatníků, kteří 
uplatňují výdaje paušální částkou, bude možné, aby si i tyto paušální 
výdaje navýšili o zaplacené pojistné, jak je uvedeno výše. 
Tyto výdaje, tedy pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, jsou 
dosud upraveny v § 25 odst. 1 písm. g) jako daňově neuznatelné.  
Navrhovaná právní úprava by měla zásadní dopad na systém veřejného 
zdravotního pojištění v příjmové části, neboť v jejím důsledku by došlo 
ke zvýšení uznatelných výdajů osob samostatně výdělečně činných, a 
tím ke snížení vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění, a tedy ke snížení odvodů pojistného placeného těmito 
osobami. 
V roce 2017 je předpokládán odvod pojistného do systému veřejného 
zdravotního pojištění osobami samostatně výdělečně činnými v celkové 
výši 16 850 mil. Kč (v roce 2016 tento odvod činil 16 035 mil. Kč).  
V případě schválení výše uvedených změn zákona o daních z příjmů by 
propad odvodu pojistného osobami samostatně výdělečně činnými 
mohl činit až 2 mld. Kč ročně. 
Zásadní připomínka 

Vyhověno.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

2. Z Pokud připomínka ad 1 nebude akceptována, požadujeme upravit 
příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů tak, aby se zaplacené 
pojistné, které je uznatelným výdajem, snížilo o tři čtvrtiny vráceného 
přeplatku pojistného.  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
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Dále v § 7 odst. 3 ve vkládané větě je třeba slova „všeobecné zdravotní 
pojištění“ nahradit slovy „veřejné zdravotní pojištění“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná právní úprava neřeší případy, kdy osobě samostatně 
výdělečně činné bude v následujícím zdaňovacím období vrácen 
přeplatek pojistného (je upraven pouze případ, kdy pojistné přesáhne 
maximální vyměřovací základ - § 7 odst. 8). Osoby samostatně 
výdělečně činné mohou i účelově platit podstatně vyšší zálohy na 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění, než jak jim ukládají právní 
předpisy, a tím uměle navyšovat uznatelné výdaje podle zákona o 
daních z příjmů; vyšší zálohy mohou být stanoveny i na základě 
vyměřovacího základu v předchozím období. Takovým postupem 
těmto osobám vznikne v následujícím roce přeplatek na pojistném, 
který po zúčtování zdravotní pojišťovna vrátí.  
Zásadní připomínka 

 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

3. D K části desáté - změna insolvenčního zákona 
K čl. XV 
V úvodní větě je chybně uveden zákon č. 187/2016 Sb., o dani z 
hazardních her.    
Legislativně technická připomínka 

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

4. D K důvodové zprávě 
Návrh novely zákona o spotřebních daních neobsahuje zvýšení sazby 
spotřební daně z tabákových výrobků. Vzhledem k tomu, že rok 2018 
je posledním rokem tříletého harmonogramu postupného navyšování 
sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, doporučujeme doplnit 
důvodovou zprávu o informaci, proč se zvýšení sazeb spotřební daně z 
tabákových výrobků v tomto návrhu zákona nenavrhuje a kdy 
Ministerstvo financí předpokládá, že takový návrh předloží. 
Dále doporučujeme v bodě 6 obecné části důvodové zprávy stručně 
zhodnotit, jak navrhovaná právní úprava týkající se zdanění 
zahřívaných tabákových výrobků souvisí s Rámcovou úmluvou WHO 
o kontrole tabáku (lze využít informace, které jsou navrhovány k 
doplnění RIA – bodu 3.1.2). 
 
Doporučující připomínky 

Vyhověno. 
Bylo doplněno do důvodové zprávy. 
 
 
 
 
 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

5. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
V RIA postrádáme  rozvahu a zdůvodnění, včetně vyhodnocení 
nákladů a přínosů, které vedly předkladatele k tomu, že zahřívané 
tabákové výrobky navrhuje zdanit podle hmotnosti a podle výše sazby 

Vyhověno. 
Bylo doplněno do materiálu RIA a v návaznosti na to i do důvodové 
zprávy.   
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daně z tabáku ke kouření, a nikoliv obdobně, jako je tomu u spotřební 
daně z cigaret. Není zde rovněž například uvedeno žádné alespoň 
přibližné vyčíslení, jaký podíl z ceny jednotkového balení pro 
konečného spotřebitele bude představovat navrhované zdanění a jaký 
by byl rozdíl tohoto podílu při variantě obdobné zdanění cigaret. Určité 
obecné zdůvodnění lze sice nalézt ve zvláštní části důvodové zprávy (k 
§ 130b a 130c), pokládáme jej však za nedostatečné, neboť není zřejmá 
motivace pro navržené řešení. Doporučujeme RIA a případně i 
obecnou část důvodové zprávy v tomto smyslu doplnit. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

6. D K bodu 3.1.2 
Na konci čtvrtého odstavce navrhujeme doplnit tento text: 
„Nicméně nezávislých vědeckých studií, které by se věnovaly 
zdravotním dopadům užívání tohoto nového typu výrobku, je prozatím 
nedostatek a tak stále kolem tohoto výrobku panuje ve zdravotní oblasti 
řada nejasností.“. 
Jedná se o zdůraznění faktu, že výzkum tohoto typu výrobku je teprve 
na začátku, byť určité analýzy, převážně však pouze ze strany 
tabákového průmyslu, existují.  
Dále navrhujeme doplnit tento text: 
„Zdanění zahřívaných tabákových výrobků je ostatně i v souladu s čl. 6 
Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku – respektive s prováděcími 
pokyny k tomuto článku. Podle jednoho z doporučení uvedených 
v těchto pokynech by veškeré tabákové výrobky měly být zdaňovány 
srovnatelným způsobem, zejména tam, kde existuje riziko náhrady.“. 
Uvedené pokyny jsou dostupné 
na stránce:http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/Guidelines_artic
le_6.pdf - viz doporučení 3.3.  

Vyhověno. 
Byl doplněn vysvětlující text do materiálu RIA. 
 
 
 
 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

7. D K bodu 3.1.4  
Navrhujeme doplnit mezi dotčené subjekty i spotřebitele. 

Vyhověno. 
Byl doplněn vysvětlující text do materiálu RIA. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

8. D K bodu 3.1.5 
Navrhujeme doplnit, že navrhovaným opatřením dojde mimo jiné k 
snížení dostupnosti těchto výrobků z hlediska cenového. Obecně lze 
konstatovat, že vysoká cena tabákových výrobků patří k 
nejefektivnějším a nejdůležitějším nástrojům k snížení spotřeby tabáku, 
a to především u mládeže a slabších sociálních skupin, jak dokladují i 
mezinárodní studie. 

Vyhověno. 
Byl doplněn vysvětlující text do materiálu RIA. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

9. D K bodu 3.8  
Navrhujeme upřesnit, se kterými skupinami aktérů byl návrh řešení 
konzultován. Není zřejmé, kdo (jaké zájmové skupiny) jsou „zástupci 
odborné veřejnosti“. Pokud se má jednat i o zástupce tabákového 

Vyhověno. 
Byl doplněn vysvětlující text do materiálu RIA. 
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průmyslu, doporučujeme z důvodu transparentnosti a s ohledem na čl. 
5 odst. 3 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku tuto skupinu 
explicitně zmínit; nepochybně byla její stanoviska v rámci RIA brána v 
potaz také.  
 
Všechny připomínky k RIA jsou doporučující 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D K ČÁSTI PRVNÍ (změna zákona o daních z příjmů): 
K bodu 19: Doporučujeme text tohoto novelizačního bodu podtrhnout. 

Vyhověno.  

12. Ministerstvo 
zemědělství 

2. D K ČÁSTI TŘETÍ (změna zákona o DPH): 
K § 6 odst. 12: Nad rámec návrhu zákona doporučujeme upravit § 6 
odst. 12 zákona tak, aby dílčí základ daně z příjmů nezahrnoval příjmy 
ze závislé činnosti uvedené v § 6 odst. 4 a 5, které jsou 
zdaňovány zvláštní sazbou daně.    

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

3. D K bodu 50 (§ 32 odst. 2): Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu k 
§ 32 odst. 2 a uvést konkrétní důvody a situace, pro které se navrhuje 
výše uvedené ustanovení.    

Nevyhověno. 
Z důvodové zprávy jasně vyplývá, že doklad o použití je vystavován v 
případě, že není známo označení osoby, pro kterou se plnění 
uskutečňuje, ani její daňové identifikační číslo. Jedná se tak například o 
situace, kdy je hmotný majetek použit pro účely nesouvisející s 
uskutečňováním ekonomických činností plátce a zboží není dodáváno 
registrovanému plátci nebo dochází k dočasnému využití obchodního 
majetku pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

4. D K bodu 80 (§ 42a): Doporučujeme sjednotit podmínky uvedené 
v § 42a s podmínkami uvedenými v § 8c zákona č. 593/1992 Sb., 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, respektive v § 24 odst. 2 písm. y) zákona č.586/1992 Sb., 
o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Nevyhověno. 
Případy, kdy bude možné provést opravu základu daně v případě 
nedobytné pohledávky nelze s uvedenými předpisy zcela provázat. U 
některých případů předvídaných zmíněnými předpisy oprava základu 
daně v případě nedobytné pohledávky není možná s ohledem na 
povinný eurokonformní výklad dané problematiky (reorganizace 
dlužníka, pohledávky věřitele nabyté postoupením) nebo tuto opravu 
nelze provést na základě pouhého prohlášení úpadku, protože v této fázi 
insolvenčního řízení nelze učinit závěr o definitivním nezaplacení 
(oddlužení), ale je třeba vyčkat až na jeho průběh.    

12. Ministerstvo 
zemědělství 

5. Z K ČÁSTI ČTVRTÉ (změna zákona o spotřebních daních):  
K bodu 47 (§ 130 odst. 1):  Navržená definice zahřívaných 
tabákových výrobků pro účely zákona o spotřebních daních vychází v 
bodu b) z definice bezdýmných tabákových výrobků uvedené v § 2 
odst. 1 písm. t) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Bod c) pak tuto množinu dále omezuje na bezdýmné tabákové výrobky, 
které se používají prostřednictvím speciálního zařízení nebo které jsou 
součástí takového zařízení. Tím by však uvedená definice pokrývala i 
jiné bezdýmné tabákové výrobky (jako např. šňupací či žvýkací tabák), 

Vyhověno jinak. 
Definice zahřívaného tabákového výrobku byla upravena tak, aby bylo 
jednoznačně dané, že předmět daně ze zahřívaných tabákových výrobků 
nebude zahrnovat šňupací a žvýkací tabák. 
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pokud by byly používány prostřednictvím speciálních zařízení. 
Předpokládáme, že cílem předkladatele bylo uvalit spotřební daň pouze 
na zahřívané tabákové výrobky. Považujeme proto za žádoucí definici 
v tomto smyslu upravit, aby bylo zřejmé, že proces zahřívání je jednou 
z podmínek stejně jako podmínky uvedené v písm. a), b) a c).   
 
Tato připomínka je zásadní. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

6. Z K bodu 47 (§ 130c): Zahřívané tabákové výrobky jsou výrobky 
zvláštního charakteru, které byly nově vyvinuty jako substitut 
tradičních tabákových výrobků a uvedeny na trh teprve v druhé 
polovině loňského roku. Výrobky slouží také jako alternativa odvykání 
kouření - jsou produktem s nižší rizikovosti pro spotřebitele, než 
tabákové výrobky spalované. 
 
Tyto výrobky by neměly být z hlediska sazby a výpočtu daně zahrnuty 
do stejné skupiny jako tabák ke kouření proto, aby byly dostupnější a 
zároveň méně rizikovou alternativou klasického kouření. Dále dle 
usnesení č. 05/1217 Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se 
vládě doporučuje podporovat odstranění bariér v nabídce a užívání 
alternativních bezdýmných produktů.   
  
Z výše uvedených důvodů MZe požaduje, aby zahřívané tabákové 
výrobky byly zdaněny sazbou proporčně nižší než v případě tabáku ke 
kouření. Navrhujeme stanovit sazbu spotřební daně ve výši 1,118 Kč/g. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno jinak. 
Uvedený argument, že se jedná o méně rizikovou alternativu klasického 
kouření, nelze uznat. Zatím nebyla vydána žádná relevantní studie, 
která by toto nevyvratitelně dokazovala. Stejně tak jsou tyto výrobky na 
trhu poměrně krátce, takže objektivně nelze pozorovat jejich 
dlouhodobé účinky na lidské zdraví. Sazba spotřební daně pro 
zahřívané tabákové výrobky byla stanovena mimo jiné s ohledem na 
skutečnost, že i naprostá většina států Evropské unie uplatňuje sazbu ve 
stejné výši jako pro jemně řezaný tabák nebo ostatní tabák ke kouření. 
Je tím tedy zachována proporcionalita zdanění tabákových výrobků 
nejen mezi státy EU, ale i mezi jednotlivými druhy tabákových 
výrobků. V neposlední řadě je důležité zmínit, že se jedná o luxusnější 
zboží, a tudíž není důvod nastavovat ještě nižší sazbu daně. 
 
Na základě jednání na úrovni náměstků bylo dohodnuto doplnění 
důvodové zprávy. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

7. D K nadpisu části čtvrté: Doporučujeme na konci nadpisu doplnit 
chybějící písmeno „ch“. 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

8. D K ČÁSTI ŠESTÉ (změna daňového řádu): 
Podle § 8 odst. 1 správce daně při dokazování „přihlíží ke všemu, co 
při správě daně vyšlo najevo“. Nově vkládaný § 8 odst. 4 je podle 
našeho názoru s tímto ustanovením v rozporu. Doporučujeme tento 
rozpor odstranit. 

Vysvětleno. 
Pokud se jedná o § 8 odst. 1 daňového řádu, pak se slovo „přihlíží“ 
vztahuje k institutu volného hodnocení důkazů a ukládá správci daně 
povinnost vypořádat se se vším, co při správě daně daní vyjde najevo. 
Ukládá mu tedy povinnost v rámci dokazování zhodnotit veškeré 
skutečnosti, které při správě daní vyjdou najevo, a následně se s nimi 
vypořádat. 
V rámci navrhovaného ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu pak slovo 
„nepřihlíží se“ cílí na situaci, v níž se v rámci výše uvedeného 
hodnocení důkazů k dotčeným skutečnostem rozhodným pro správu 
daní přihlédne (tj. takové skutečnosti budou v rámci dokazování 
správcem daně hodnoceny a vypořádány), nicméně pro účely přiznání 
daňové výhody se k nim přihlížet nebude, přičemž toto nepřihlédnutí 
bude představovat výsledek věcného hodnocení, které správce daně 
učiní na základě § 8 odst. 1 daňového řádu. Navržené ustanovení je tedy 
v časové posloupnosti navazující na ustanovení první, resp. řeší 
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ve vztahu k němu speciální situaci. 

13. Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. Z Zrušení superhrubé mzdy je zásadní novelizační změna, která se dotkne 
velké části občanů – všech zaměstnanců a zaměstnankyň, OSVČ a 
všech zaměstnavatelů. Návrh přitom neobsahuje hodnocení dopadů 
(RIA) k části týkající se zrušení superhrubé mzdy. Samotná důvodová 
zpráva uvádí, že se jedná o opatření „významného negativního dopadu“ 
ve smyslu fiskálního příjmu a dále vyčísluje dopady na veřejné 
rozpočty. Důvodová zpráva uvádí, že dopady na daňové subjekty 
nejsou kvantifikovatelné, zároveň je však MF aktivně komunikuje 
v kvantifikované podobě pro zaměstnance i OSVČ např. skrze: 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/zruseni-
superhrube-mzdy-snizi-odvodovou-31006 
 
V neposlední řadě jsou odhadovány jednorázové náklady pro 
zaměstnavatele spojené s účetním a daňovým softwarem ve výši 5 % 
pořizovací ceny tam, kde poskytovatel softwaru neposkytuje 
automatické aktualizace. Návrh jednak nehodnotí výše uvedené dopady 
do hloubky (např. dopad na příjem zaměstnanců/OSVČ dle příjmových 
decilů, administrativní náklady zaměstnavatelů), ale zejm. pak 
neobsahuje návrh variant a propočet zvolené sazby daně. Z pohledu 
celého balíčku jsou např. zpracovány RIA k transpozicím EU 
legislativy (směrnice ATAD), které uvažují pouze nulovou 
a transpoziční variantu. Zároveň je v RIA uvedeno, že neobsahuje 
hodnocení dopadů k návrhům, které jsou věcné povahy bez zásadních 
dopadů, týkající se parametrických změn nebo jsou legislativně-
technické povahy. Zrušení superhrubé mzdy však není ani jeden 
z těchto případů, a zároveň jakožto úprava v národní gesci by měla mít 
řádné hodnocení dopadů pro informovaný legislativní proces 
zákonodárce. Navrhovatel touto připomínkou nemíří na věcnou povahu 
návrhu jako takovou, ale na řádné hodnocení dopadů návrhu, které 
nadto gestor musel zpracovat pro zvolení vhodné nové daňové sazby a 
pro komunikování přínosů návrhu. Navrhujeme proto doplnění 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace o část týkající se 
zrušení superhrubé mzdy dle obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
 

13. Ministerstvo 
životního 
prostředí 

2. Z Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace (RIA) obsahuje taktéž 
„Zrychlení daňového odpisování vozidel s elektrickým pohonem, popř. 
nízko emisních vozidel a odpovídající dobíjecí infrastruktury“. MŽP se 
zahrnutím vyhodnocení tohoto opatření ve stávající podobě do 
daňového balíčku nesouhlasí. Národní akční plán čisté mobility 
(usnesení vlády č. 686/2017) a Memorandum o spolupráci s 
automobilovým průmyslem (MPO) a další související úkoly dané 
zejména usnesením vlády č. 941/2015, byly vládou ČR již schváleny. 

Nevyhověno. Rozpor byl vyřešen na úrovni ministrů. 
Ve zjednodušeném příkladu pořízení majetku (elektromobilu) se 
vstupní cenou 1 000 000,- Kč znamená v prvním období uplatnění 
vyššího daňového odpisu o 200 000,- Kč, v následujících pěti letech 
odpisování tohoto majetku, pokud by šlo o dopravní prostředek s dobou 
odpisu 5 let, se tento vyšší uplatněný výdaj v základu daně kompenzuje 
nižšími uplatněnými odpisy v 2. až 5. roce odpisování.   
Rozdíl 200 000,- Kč na daňovém základu při sazbě 19 % 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/zruseni-superhrube-mzdy-snizi-odvodovou-31006
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/zruseni-superhrube-mzdy-snizi-odvodovou-31006


Stránka 62 z 301 

MŽP trvá na opatření zrychlených odpisů jako na jednom z nástrojů 
rychlejší penetrace vozidel s alternativním pohonem, která mají 
pozitivní vliv na kvalitu ovzduší zejména ve velkých městech a 
aglomeracích, kde je doprava hlavním emitentem znečištění ovzduší. 
MŽP s ohledem na předložený návrh namítá, že se nejedná o řádně 
provedené hodnocení dopadů tohoto opatření, kdy jediným 
argumentem pro zvolení nulové varianty jsou v EU projednávané 
návrhy směrnic o společném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCTB), a směrnice o společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob (CCCTB) z roku 2016. Tyto návrhy navazují 
na původní ucelený návrh z roku 2011, který však nebyl průchozí. 
Jedná se tedy o problematické téma, kde nelze předpokládat rychlé 
dosažení kompromisu jak v Radě samotné, tak mezi Radou, EP a 
Komisí. Pokud jsou předmětná daňová zvýhodnění návrhy směrnic 
zakázány, je na aktivním přístupu ČR, aby v tomto ohledu prosazovala 
změnu EU legislativy nebo vyjednávala o výjimce. Nezdá se 
pravděpodobné, že by Evropská komise a řada členských států byly 
proti smysluplným opatřením podporujícím zelenou mobilitu. MŽP je 
připraveno spolupracovat na důkladném vyhodnocení takového 
opatření, což by představovalo i argumentační podporu při vyjednávání 
v rámci EU. 

reprezentuje  odložení daně v částce 38 000 Kč, což při hypotetické 
ceně úroku 5 % (ceně peněz) znamená pro poplatníka  marginální 
výhodu  řádově do 2 000,- Kč/rok.  
Ministerstvo financí zastává názor, že:    

i. příkladem ilustrovaný efekt zvýšení odpisu v prvním roce o 20 
%  by byl na straně poplatníků l pouze symbolický a není 
vyvážen  s ohledem na  nedostatky ze zanesení  další 
nesystémové  výjimky do zákona, 

ii. požadované opatření by znamenalo i zvýšení administrativní 
zátěže (na straně poplatníků i k daňové správy), protože by 
znamenalo jednak obtížnou selekci konkrétních položek 
hmotného majetku, na které by mělo zvýšení sazby odpisu v 
prvním roce odpisování dopadat a oddělení jejich evidence 
oproti hmotnému majetku se standardním režimem, na straně 
daňové správy pak relativně komplikovanou kontrolu, zda 
aplikace opatření u poplatníků proběhla správně.  

Z výše uvedených důvodu Ministerstvo financí setrvává v závěru 
provedené analýzy, tj.  že selektivní daňový nástroj není  pro takovou 
podporu vhodný a navíc se předpokládá, že bude překonán 
v další  novele zákona o daních z příjmů obsahující plošné zjednodušení 
odpisování pro všechny poplatníky.   
Pokud se připomínkovému místu provedená analýza RIA jeví nadále 
jako nedostatečná, prosíme o sdělení konkrétních připomínek, co 
v systému chybí. 

13. Ministerstvo 
životního 
prostředí 

3. Z Žádáme doplnit do předkládací zprávy, jaké nastanou změny pro 
OSVČ. 

Vysvětleno.  
Hlavní záměry a principy navrhované úpravy jsou promítány do 
předkládací zprávy. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

1. - Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 
z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  

Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

2. Z K formálním náležitostem návrhu 
K části první – změna zákona o daních z příjmů  
Novelizační bod 19. navrhujeme podtrhnout.  
Navrhovaný § 23f  je zřejmě transpozicí také čl. 4 odst. 3 poslední 
pododstavec směrnice 2016/1164. Navrhujeme upravit výkaznictví. 
Nutno objasnit, zdali dochází k transpozici fakultativní úpravy čl. 4 
odst. 4 písm. a) směrnice 2016/1164. Materiál není v tomto 
jednoznačný.  

 
 
Vyhověno.  
Vyhověno.  
 
Vyhověno. 
V rozdílové tabulce je chyba, která transpozici tohoto ustanovení 
přiřazuje čl. 11 odst. 1 směrnice ATAD a nikoli čl. 4 odst. 4 písm. a) 
směrnice ATAD. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 63 z 301 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

3. Z K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty  
- Bod 49 (§ 31b odst. 1) - stávající znění ustanovení § 31b odst. 1 je 
vykazováno jako transpoziční k článku 1 odst. 15 čl. 223 směrnice 
2010/45/ES (kterou se mění směrnice o DPH). Navrhované znění je 
také implementací stejného článku. Nutno podtrhnout, uvést CELEX a 
zavést do rozdílové i srovnávací tabulky.  
- Bod 59 (§ 37 odst. 1 písm. a) je nutné podtrhnout, neboť je 
implementační k čl. 1 a 2 směrnice 2006/112/ES. 
- Bod 66 (§ 42 odst. 1) je nutné podtrhnout - provádí čl. 185 směrnice 
2006/112/ES. 
- Bod 123 (§ 74 odst. 1) a bod 124 (§ 74 odst. 3) je nutné podtrhnout a 
uvést v případě bodu 123. celexové číslo, neboť tyto body 
implementují čl. 184 až 186 směrnice 2006/112/ES. 
- Bod 132 (§ 76 odst. 6) je nutné podtrhnout, implementuje čl. 175 
směrnice 2006/112/ES. 
- Bod 172 (§ 82a odst. 7) je také nutné podtrhnout, provádí čl. 10 
směrnice 2008/9/ES. 
- Body 83 a 124 (§ 43 odst. 2 a § 74 odst. 2) – jsou v návrhu podtrženy, 
ale chybí v rozdílové tabulce a u bodu 83 chybí i CELEX. Vyjasnit, zda 
jde o transpozici, popř. doplnit chybějící CELEX a zavést do rozdílové 
tabulky. 
V návrhu se vyskytuje mnohem více případů, kdy dochází k zásahům 
do stávajících transpozičních ustanovení a návrh to nijak nereflektuje. I 
v těchto případech by mělo dojít k řádnému označení, že se jedná o 
transpozici a změny by se měly projevit v rozdílové a srovnávacích 
tabulkách. 

Vyhověno. 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

4. Z K části čtvrté – změna zákona o spotřebních daních 
- Bod 6 (§ 3a odst. 1 písm. a) a b) a část odst. 2) je nutné v částech, kde 
je odkazováno na nařízení Rady o celní statistické nomenklatuře 
podtrhnout. (Totéž se týká směrnice 2003/96/ES v odst. 2 § 3a.)  
- Body 7- 9, 12-14, 17-20, 49-54 - jedná se o zásah do transpozičních 
ustanovení, kdy dochází k aktualizaci kódů nomenklatury na základě 
prováděcího rozhodnutí Komise XXXX/2018, které bylo přímo 
promítnuto do směrnice 2003/96/ES. Je potřeba tato ustanovení označit 
jako transpoziční (podtrhnout a uvést CELEX, uvést v rozdílové 
tabulce a také provést předmětné změny ve srovnávací tabulce). 
- Bod 23 - nová úprava značení tabákových výrobků. Jak sám 
předkladatel uvádí, jde o reakci na novelu zákona o potravinách, která 
implementuje směrnici 2014/40/EU, která připouští vnitrostátní 
identifikační označení pro daňové účely. Na směrnici pak přímo 
navazuje i prováděcí rozhodnutí Komise o technických normách pro 
bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky (C/2017/8435 
final). Nutno doplnit vyznačit jako transpoziční. 

Vyhověno.  
CELEX a srovnávací tabulka bude doplněna, jakmile prováděcí 
rozhodnutí bude zveřejněno  v Úředním věstníku. 
 
Vysvětleno (bod 23).  
Podle názoru předkladatele se nejedná o transpoziční ustanovení. 
Navržená úprava v § 114a je národní úpravou, která jde nad rámec 
skutečností upravených směrnicí 2014/40/EU a směrnicí 2008/118/ES. 
Tabáková nálepka jako bezpečnostní prvek je transponována zákonem o 
potravinách a značení tabákovou nálepkou jako daňové identifikační 
značení podle směrnice 2008/118/ES je transponováno do § 114 zákona 
o spotřebních daních.  Požadavky stanovené na bezpečnostní prvek 
prováděcím rozhodnutím Komise o technických normách pro 
bezpečnostní prvky na tabákové prvky je splňuje návrh vyhlášky o 
tabákových nálepkách. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

5. Z V části sedmé – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní nejsou body 6 a 7 (§ 13zn odst. 2 a odst. 5 téhož paragrafu) 
vykazovány v databázi ISAP jako implementační. Žádáme doplnit.  

Vyhověno. 
Byly aktualizovány a přiloženy srovnávací tabulky týkající se směrnic 
2011/16/EU (směrnice DAC), 2014/107/EU (směrnice DAC2) a (EU) 
2016/881 (směrnice DAC4), jejichž transpozice byla dotčena 
předloženou novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. 
Tabulky byly nahrány do databáze ISAP. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

6. Z K rozdílové tabulce: 
- Bod 15 části první (změna zákona o daních z příjmů) § 22 odst. 1 
písm. j) není uveden v rozdílové tabulce. Nutno doplnit.  
- Na str. 11 navrhujeme upravit označení čl. 5 odst. 3 směrnice ATAD, 
jde o pododstavec druhý. Obdobně na str. 14 – jde o pododstavec třetí 
čl. 2 bodu 4) směrnice ATAD.  
- Čl. 5 odst. 6 směrnice ATAD je nutno vykázat i v rozdílové tabulce. 
To platí obdobně pro čl. 8 odst. 4 směrnice. 
- K části první čl. II bodu 3 (změna zákona o daních z příjmů) na straně 
18 rozdílové tabulky je uveden čl. 11 odst. 1 směrnice ATAD, který 
s uvedeným zněním nekoresponduje. Žádáme doplnit relevantní článek 
směrnice.    
- K části šesté čl. XI (změna daňového řádu) na str. 64 rozdílové 
tabulky je uvedeno několik článků různých směrnic, které provádí 
obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu. Ne všechny články 
však byly v § 8 odst. 4 daňového řádu provedeny, resp. využity. Jedná 
se zejména o čl. 15 směrnice 2009/133/ES. Žádáme revidovat.  

Vyhověno. 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

7. D Ke srovnávacím tabulkám: 
- V materiálu je nutno pracovat s jedním ID návrhu (8638). 
Navrhujeme upravit zejména ve srovnávacích tabulkách.  
- U srovnávací tabulky ke směrnici 2017/952 navrhujeme usměrnit 
výkaznictví a neuvádět ID návrhu u ustanovení směrnice, kde není 
relevantní.  
- U srovnávací tabulky ke směrnici ATAD – ID navrhujeme uvádět i u 
čl. 2 bod 5) a čl. 11 odst. 1. Rovněž je nutno se sjednotit na výkaznictví 
čl. 2 bod 6), 7) a 8) směrnice.  

Vyhověno. 
Tabulky byly upraveny. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

8. - Po stránce materiální:  
Předložený materiál má implementační charakter, neboť do právního 
řádu ČR transponuje: 
- - směrnici Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, 
kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení 
s poukazy  
- - směrnici Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, 
kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu 
(dále jen „směrnice ATAD“) 
- - směrnici Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, 
kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní 

Bere se na vědomí. 
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nesoulady s třetími zeměmi  
- - směrnici Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, 
kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, 
pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při 
poskytování služeb a prodeji zboží na dálku    
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Pro daňovou oblast jsou stěžejní zejména: 
- - směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o 
společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných 
rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se 
společností z různých členských států při přemístění sídla evropské 
společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými 
státy, v konsolidovaném znění  
- - směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o 
společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice 
DPH“) 
- - směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se 
mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby 
- - směrnice Rady 2008/9/ES ze 12. února 2008, kterou se 
stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty 
stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani 
neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském 
státě 
- - směrnice 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se 
mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty  
- směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se 
mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané 
hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace 
- - směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o 
správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, 
v konsolidovaném znění 
- - rozsudek ze dne 22. června 2016 ve věci C-11/15 Český 
rozhlas proti Odvolacímu finančnímu ředitelství  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

9. Z K části první - změna zákona o daních z příjmů 
Obecně: 
1. Žádáme vyjasnit, jak je zajištěna transpozice čl. 5 odst. 4 písm. e) 
směrnice ATAD, jde-li o slova „a situaci v přiměřené době 
nepřesahující 12 měsíců nenapraví“.  
 
 
 
 

 
 
Vysvětleno.  
Srovnávací tabulka bude upravena podle zvoleného řešení. Záměr je 
toto ustanovení netransponovat, neboť směrnice ATAD umožňuje 
přijmout přísnější řešení.  
Cílem směrnice ATAD totiž primárně není zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu, naopak jednotlivá opatření spíše vnitřní trh omezují 
(např. exit tax, omezení odpočitatelnosti úroků). Smyslem směrnice 
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2. Ke zvážení dáváme, zda je návrhem skutečně zajištěna transpozice 

ATAD je implementovat doporučení vyplývající z akcí BEPS OECD. 
Směrnice ATAD je pak koncipována tak, že podle čl. 3 směrnice zavádí 
minimální režim ochrany základu daně právnických osob. Z toho 
vyplývá nikoli to, že členské státy mohou přistoupit k zavedení jiných 
opatření v této oblasti, protože takové dovolení je nesmyslné v situaci, 
kdy se jedná o neharmonizovanou oblast práva, kterou daně z příjmů 
obecně jsou (s určitými výjimkami týkajícími se ale primárně transakcí 
s evropským prvkem), ale naopak z toho plyne, že státy mohou v rámci 
transpozice opatření uvedených ve směrnici ATAD přijmout přísnější 
podmínky, pokud jejich účelem je ochrana základu daně z příjmů 
právnických osob. 
Z bodů odůvodnění směrnice ATAD (např. bod odůvodnění č. 6 
směrnice ATAD) i samotné směrnice ATAD (čl. 3 směrnice ATAD) 
plyne, že smyslem směrnice ATAD je zavést minimální standard 
ochrany, přičemž důraz je na slově minimální. To znamená, že státy 
mohou přijmout přísnější pravidla v rámci působnosti směrnice ATAD. 
Úvaha, že by čl. 3 směrnice ATAD obsahoval dovolení členským 
státům zavést jiná opatření, která nejsou obsažena ve směrnici ATAD, 
je v rozporu s odůvodněním směrnice ATAD, s explanatory 
memorandum směrnice ATAD, se závěry právní teorie i 
s předpokladem racionálního zákonodárce, protože zakotvení takového 
dovolení nedává z hlediska práva Evropské unie a jeho vztahu 
k národním úpravám v oblasti přímých daní jakýkoli smysl. 
Toto lze doložit např. na bodu odůvodnění č. 6, který se sice týká 
institutu omezení odpočitatelnosti úroků, ale dobře ilustruje koncepci 
minimální úrovně ochrany ve směrnici ATAD. Přestože čl. 4 odst. 1 
směrnice ATAD stanoví, že nadměrné výpůjční náklady jsou 
odpočitatelné pouze do výše 30 %, v bodě odůvodnění č. 6 se uvádí, že 
za účelem zajištění vyšší úrovně ochrany by státy mohly snížit poměr 
odpočitatelných výpůjčních výdajů nebo jej časově omezit nebo omezit 
částku neuplatněných výpůjčních výdajů, které lze převést do 
následujících nebo minulých období; toto je podle našeho názoru 
možné právě díky pravidlu minimální úrovně ochrany zakotvenému 
v čl. 3 směrnice ATAD a obdobným způsobem může být toto pravidlo 
aplikováno i na čl. 5 odst. 4 písm. e) směrnice ATAD. 
Navrhuje se tedy úprava, která běžně platí i v případě klasického 
posečkání, že pokud poplatník nezaplatí včas, rozhodnutí o posečkání 
se ruší a poplatník má povinnost zaplatit celou částku daně. V tomto 
případě je přísnější řešení odůvodnitelné, jednak vzhledem 
k připomínkám finanční správy k omezení vymahatelnosti, a vzhledem 
ke skutečnosti, že v případě klasického posečkání, žádný odklad 
umožněn není. 
 
Vysvětleno. 
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čl. 8 odst. 5 směrnice ATAD. 
Tyto připomínky jsou zásadní.  

Jak je uvedeno ve zvláštní části důvodové zprávy k bodu 34, vzhledem 
k fikci, podle které jsou vyjmenované činnosti ovládané zahraniční 
společnosti činnostmi ovládající společnosti, nemohou být podíly na 
zisku v rozsahu, ve kterém plynou z vyjmenovaných činností, z pohledu 
daně z příjmů považovány za podíly na zisku, neboť by se jednalo o 
vyplácení podílů na zisku ovládající společnosti sobě samé. Proto 
nejsou podíly na zisku z těchto činnosti předmětem daně z příjmů a je 
tak vyhověno požadavku uvedenému v čl. 8 odst. 5 směrnice ATAD. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

10. Z K novelizačním bodům 12. a 37. – sazby daně, sazby zálohy: 
Jsme názoru, že části předpisu uvedené v navrhovaném § 16 a § 38h 
odst. 2 zákona o daních z příjmů v rámečcích nejsou koncipovány 
v souladu s požadavkem Legislativních pravidel vlády na jednoznačný, 
srozumitelný a bezvadný právní předpis. Máme pochybnosti, zda je 
navrhovanými ustanoveními vyjádřen úmysl předkladatele, jde-li o 
formulaci vyšší ze sazeb. Jde při tom o klíčové ustanovení návrhu. 
Navrhujeme upravit.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

11. Z K novelizačnímu bodu 23. - § 23e odst. 1: 
Navrhujeme zhodnotit, zda částka 80 milionů Kč v navrhovaném § 23e 
odst. 1 zákona o daních z příjmů je vhodným ekvivalentem k částce 3 
milionů EUR, jež je stanovena v čl. 4 odst. 3 prvním pododstavci písm. 
a) směrnice ATAD. Předkladatel by měl vyjasnit, jak tuto částku 
stanovil a zda jeho cílem mělo být také zohlednit úpravu v čl. 11 odst. 
3 téže směrnice.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Z důvodu snížení administrativní zátěže a zátěže spojené s dodržováním 
navrhovaných pravidel je umožněno stanovit pravidlo „bezpečného 
přístavu“, což je, dle směrnice, představováno limity 30 % EBITDA a 3 
mil. EUR. Pro přepočet částky 3 mil. EUR na české koruny se, dle 
směrnice ATAD, pro státy jejichž národní měna není EURo, použije 
směnný kurz ke dni 12. července 2016. V případě České republiky činí 
přepočtený maximální limit pro uznatelnost nadměrných výpůjčních 
nákladů daný směrnicí ATAD 81 105 000 Kč, který se pro účely 
implementace zaokrouhlil na celé desítky milionů, tj. limitní částka 
stanovena na 80 mil. Kč. Směrnice je koncipována jako tzv. minimální 
standard, tj. implementace může být přísnější, tedy limit 80 mil. Kč je 
nižší než max. povolená částka 81,1 mil. Kč. 
 
Výpočet limitu = 3 000 000 EUR x 27,035 Kč/EUR = 81 105 000 Kč, 
zaokrouhleno na 80 mil. Kč. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

12. Z K novelizačnímu bodu 23. - § 23f písm. j) a k): 
Odkazy na přímo použitelné předpisy v navrhovaném § 23f písm. j) a 
k) zákona o daních z příjmů by měly být doplněny o poznámky pod 
čarou, ve kterých budou specifikovány dané právní akty [v souladu s čl. 
2 bodem 5) písm. h) a i) směrnice ATAD]. Vycházíme z analogického 
použití čl. 48 Legislativních pravidel vlády.  
Tato připomínka je zásadní.  

Nevyhověno. 
Vzhledem k tomu, že (i) Legislativní pravidla vlády tuto povinnost 
explicitně neupravují, (ii) poznámka pod čarou nemá normativní 
charakter, současná praxe daňové legislativy je od poznámek pod čarou 
upouštět a možnému případnému zrušení, na které se odkazuje 
ustanovení § 23f písm. j) a k), a že se (iii) jedná spíše o obdobu odkazu 
na jiný právní předpis, než o obdobu povinnosti uvádět transpozice či 
adaptace podle čl. 48 Legislativních pravidel vlády, se navrhovaná 
poznámka pod čarou neuvede. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

13. Z K novelizačnímu bodu 23. -  § 23h odst. 1: 
V právní úpravě je nutno se vyhnout odkazům na směrnici, odkazovat 

Vyhověno.  
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- 
Odbor 

kompatibility 

však lze na odpovídající vnitrostátní transpoziční úpravu k dané 
směrnici. V navrhovaném znění § 23h odst. 1 lze zřejmě akceptovat 
odkaz na směrnici ve vztahu k Evropské unii (zde navrhujeme hovořit 
o „pomoci upravené příslušným předpisem Evropské uniex)“, 
s uvedením směrnice 2010/24/EU v poznámce pod čarou ve vztahu k 
České republice již navrhujeme zvážit odkaz na transpoziční úpravu, tj. 
zákon č. 471/2011 Sb. Tato připomínka je zásadní. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

14. Z K novelizačnímu bodu 23. - § 23h odst. 3 písm. b): 
Toto písm. umožňuje správci daně v rámci rozhodnutí, kterým bylo 
povoleno rozložení úhrady části daně požadovat po daňovém subjektu 
také poskytnutí přiměřené formy zajištění z důvodu rizika, že tato část 
daně nebude později uhrazena. Dikce čl. 5 odst. 3 první pododstavec 
směrnice ATAD  je však „přesnější“. Konkrétně hovoří o „existenci 
prokazatelného a reálného rizika nezaplacení“. Žádáme upravit ve 
smyslu směrnice.  
Tato připomínka je zásadní.  

Nevyhověno. 
Ministerstvo financí se domnívá, že slova „prokazatelné a reálné“ jsou 
nadbytečná. Vzhledem k tomu, že existence rizika je podmínkou toho, 
aby správce daně mohl po poplatníkovi při povolení posečkání 
požadovat poskytnutí zajištění, je zřejmé, že správce daně musí 
existenci tohoto rizika odůvodnit v rozhodnutí o uložení podmínky 
poskytnutí zajištění, resp. v jeho odůvodnění. Z toho vyplývá, že riziko 
musí být reálné (tj. musí existovat) a prokazatelné, jinak by jím správce 
daně nemohl své rozhodnutí odůvodnit (jedná se o ostatně o obecnou 
zásadu, že každý má povinnost prokázat skutečnost, kterou tvrdí). 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

15. Z K novelizačnímu bodu 23. - § 23i 
K úpravě hybridních nesouladů v navrhované podobě jsme vzhledem k 
vysoce odborné a komplikované problematice schopni se vyjádřit jen 
minimálně. Přesto upozorňujeme, že úprava v § 23i se nejeví jako 
transpoziční k veškeré úpravě v čl. 2 bodu 4), 9), 10), 11) a čl. 9, 9a a 
9b směrnice ATAD. Dáváme tedy k úvaze další dopracování úpravy. 
Upravit je zřejmě nutné i výkaznictví, neboť například k ustanovení čl. 
9 odst. 5 a 6 směrnice důvodová zpráva říká, že jsou již součástí 
vnitrostátního právního řádu, srovnávací tabulka však úpravu hodnotí 
jako nerelevantní.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Směrnice je koncipována tak, aby upravovala všechny situace týkající 
se všech členských států a jejich daňových systémů. Některé situace 
však v daňovém systému České republiky vůbec nemohou nastat, 
protože Česká republika má celosvětové zdanění příjmů a odstranění 
dvojího zdanění nikdy není řešeno osvobozením příjmů. Proto se 
situace, které u nás objektivně nemohou nastat do zákona o daních z 
příjmů neimplementovali, neboť by to zákon značně znepřehledňovalo. 
Proto některá ustanovení působí jako netrasponovaná, ale z pohledu 
daňového systému České republiky je není nutné normovat. Srovnávací 
tabulka byla opravena. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

16. Z K novelizačnímu bodu 34. - § 38fa odst. 4: 
V definici přidružených osob v navrhovaném § 38fa odst. 4 zákona o 
daních z příjmů navrhujeme zohlednit formulaci čl. 2 bod 4) směrnice 
ATAD, že jde vždy o „nejméně 25 procent“. Transpoziční předpis 
hovoří o „více než 25 %“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno.  
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

17. Z K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačním bodům 92, 93 a 120 - § 51 odst. 1 písm. b), § 53 a k § 
72 odst. 1 písm. f) – osvobození od daně v případě televizního (ČT) 
a rozhlasového vysílání (ČRO): 
Tato ustanovení ruší změny přijaté poslaneckou novelou, které nabyly 
účinnosti 1. července 2017, a vrací právní úpravu zdanění resp. 
osvobození od daně (bez nároku na odpočet daně) do stavu platného 
před přijetím výše uvedené novely. Dle důvodové zprávy je tak činěno 
zejména proto, že stávající právní úprava je neslučitelná s právem EU, 
konkrétně se směrnicí DPH. Eventuální zdanění, resp. osvobození od 

Vysvětleno. 
Poslaneckým návrhem č. 5332 k tisku 873 – Vládní návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní, bylo navrženo a následně 
v novele účinné od 1. července 2017 schváleno ustanovení § 5 odst. 5 
zákona o dani z přidané hodnoty, které říká, že „Provozovatelé 
rozhlasového a televizního vysílání ze zákona se ve vztahu k činnosti 
jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za 
osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v 
případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.“ 
Vložení tohoto ustanovení do zákona o dani z přidané hodnoty spolu v 
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daně (s možností odpočtu či bez nároku na něj) se v případě 
veřejnoprávních subjektů, za něž je možné Českou televizi a Český 
rozhlas považovat, týká hned několik ustanovení směrnice DPH. 
Vzhledem k vydání rozsudku C-11/15 ve věci Český rozhlas je však 
nejprve nutné zodpovědět, zda se na činnost výše uvedených subjektů 
povinnost DPH stanovená t. č. tzv. šestou směrnicí (77/388/EHS) 
vztáhne. K předběžné otázce C-11/15 bylo judikováno, že poskytování 
rozhlasového a televizního vysílání nelze považovat za poskytování 
služeb za protiplnění dle čl. 2 bodu 1 šesté směrnice, neboť zde chybí 
smluvní vztah a dohoda o ceně, protože činnost ČT a ČRO je 
financována koncesionářskými poplatky placenými na základě zákona, 
k jejichž úhradě je poplatník povinen z důvodu vlastnictví 
rozhlasového přijímače, nikoliv podle toho, zda službu reálně využívá. 
Dle rozsudku nelze ČT a ČRO pojímat jako daňové subjekty, resp. 
osoby povinné k dani a působnost šesté směrnice se na ně neuplatní. 
Šestá směrnice byla s účinností od 1. ledna 2007 nahrazena směrnicí 
DPH, která některá její ustanovení významově přejímá, ale umožňuje i 
odchylky, které možnosti osvobození/zdanění určitých činností 
relativizují, případně časově determinují.     
 V  čl. 13 směrnice DPH je uvedeno, že „státy, kraje a jiné 
veřejnoprávní subjekty se nepovažují za osoby povinné k dani 
v souvislosti s činnostmi nebo plněními, při nichž vystupují jako orgány 
veřejné moci, a to i tehdy, vybírají-li v souvislosti s těmito činnostmi 
nebo plněními poplatky, příspěvky či platby“ (v pojetí ČR tomu 
odpovídají koncesionářské poplatky). Vymezení orgánů veřejné moci 
je pak svěřeno členským státům (viz čl. 13 odst. 2 směrnice DPH). Tzn. 
členský stát může činnosti veřejnoprávních subjektů, které jsou podle 
dotčených článků směrnice DPH osvobozeny od daně, pojmout jako 
činnosti subjektů, kteří v rámci tohoto výkonu vystupují jako orgány 
veřejné moci. Obecně by bylo možné konstatovat, že i podle směrnice 
DPH nemůže být ČT a ČRO daňovým subjektem. Nicméně čl. 13 dále 
stanoví, že uskutečňují-li veřejnoprávní subjekty takové činnosti či 
plnění, které by mohly výrazně narušit hospodářskou soutěž, lze 
s těmito subjekty zacházet jak s osobami povinnými k dani, přičemž za 
osobu povinnou lze považovat ty subjekty, které uskutečňují činnosti 
uvedené v příloze I směrnice DPH, za předpokladu, že nejsou 
vykonávány v zanedbatelné míře, (což v případě ČT a ČRO, jejichž 
hlavním posláním je poskytování televizního a rozhlasového vysílání 
zajisté platí). V dotčené příloze jsou v bodě 13 výslovně uvedeny 
činnosti rozhlasu a televize, nejsou-li osvobozeny od daně podle čl. 132 
odst. 1 písm. q).  Přestože není v čl. 132 odst. 1 písm. q) směrnice DPH 
výslovně uvedeno, že se jedná o veřejnoprávní media, ale o činnost 
rozhlasu a televize obecně, tzn. lze zahrnout i komerční stanice, činnost 
veřejnoprávních medií lze pod přílohu I rovněž obecně zařadit. Z výše 

kombinaci se změnou § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 
vytváří situaci v rozporu s evropským právem, kdy poskytovateli 
veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání umožňuje 
dosáhnout nároku na odpočet daně, a to i v případech, kdy dle 
související judikatury (C-11/15) nejde o plnění, která by byla 
předmětem daně.  
Tímto byla vytvořena situace, kdy ačkoliv veřejnoprávní rozhlasové a 
televizní vysílání není zdanitelným plněním (neexistence úplaty, viz 
rozsudek C-11/15), je v tomto konkrétním případě přiznán nárok na 
odpočet daně. Takováto právní úprava je v rozporu se Směrnicí o DPH 
(čl. 168 a násl.).  
Zrušení ustanovení § 51 a § 53 zákona o dani z přidané hodnoty je 
rovněž v rozporu s unijním právem, neboť se jedná o povinnou 
transpozici směrnice o dani z přidané hodnoty, konkrétně článku 132 
odst. 1 písm. q). V případě tohoto ustanovení se nejedná o případ, kde 
by členské státy měly možnost volby, ale nařizuje členským státům 
uvedená plnění osvobodit od daně. Tato ustanovení jsou proto znovu 
vracena zpět do zákona o dani z přidané hodnoty, a to i přesto, že v 
podmínkách České republiky veřejnoprávní rozhlasové a televizní 
vysílání Českého rozhlasu a České televize není předmětem daně. 
 
Veřejnoprávní vysílání poskytované Českým rozhlasem a Českou 
televizí nespadá do působnosti směrnice o dani z přidané hodnoty, 
protože není poskytované za úplatu, a úvaha ve smyslu toho, zda jsou 
uvedené subjekty osobou povinnou k dani či nikoliv, je tedy 
bezpředmětná. Nárok na odpočet v takovém případě nemůže z podstaty 
věci vzniknout. 
  
Pokud jde o přílohu X směrnice o dani z přidané hodnoty, tato příloha 
se vztahuje na členské státy, které byly členy Evropských společenství 
k 1. lednu 1978 případně v oddíle II pro individuálně vyjednané 
odchylky, kdy Česká republika může uplatňovat pouze odchylku 
uvedenou v příloze X části B bodě 10 (osvobození u mezinárodní 
přepravy osob). Česká republika tedy možnost volby zdanění 
veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání nemá.  
 
Navrhovaná novelizace tedy pouze narovnává právní stav do té míry, 
aby byl opět v souladu s právem Evropské unie.  
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uvedeného vyplývá, že za určitých okolností je možné s ČT a ČRO 
nakládat jako s osobami povinnými k dani (byť dojde dle dalších 
ustanovení směrnice k jejich osvobození). Čl. 132 odst. 1 písm. q) 
směrnice DPH činnosti veřejnoprávního rozhlasu a televize, s výjimkou 
činností obchodní povahy, skutečně osvobozují. Česká televize a Český 
rozhlas tedy jsou dle čl. 13 a přílohy I daňovými subjekty, ale uplatní 
se na ně osvobození od daně podle čl. 132 odst. 1 písm. q).  
Nelze ale opomenout také přílohu X směrnice DPH, která v části A 
bodu 2 stanoví možnost členských států nadále zdaňovat činnosti 
veřejnoprávního rozhlasu a televize s výjimkou činností obchodní 
povahy.  Toto ustanovení obsahovala již šestá směrnice (v příloze E 
bodu 7), ale vázalo se k ní přechodné období 5 let (počínaje rokem 
1978) s tím, že ohledně další platnosti odchylek Komise a Rada 
vyhodnotí, zda mají být odchylky v šesté směrnici zrušeny či nadále 
zachovány. Podle znění přílohy X směrnice DPH je zřejmé, že možnost 
zdanění veřejnoprávních subjektů zůstala zachována.  V tomto ohledu 
je možnost volby dána do rukou členskému státu.  
 
Přestože nejsme názoru, že by navrhovaná úprava zakládala přímý 
rozpor se směrnicí DPH, protože se domníváme, že směrnice DPH 
zřejmě umožňuje oba přístupy – tj. pojímat ČT a ČRO jako osobu 
povinnou k dani nebo tyto subjekty od daně osvobodit, je 
bezpodmínečně nutné, a to nejen kvůli komplexnosti a složitosti 
problematiky, ale i z důvodu již zodpovězené předběžné otázky C-
11/15, podstatně doplnit odůvodnění navržené změny u dotčených 
paragrafů v důvodové zprávě. Strohá konstatace uvedená na str. 214 
s „výčtem“ jednoho článku směrnice DPH a „popřením“ rozsudku C-
11/15  nepostačuje.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

18. Z K části šesté – změna daňového řádu – k čl. XI - § 8 odst. 4: 
Čl. 6 směrnice ATAD stanoví obecné pravidlo proti zneužívání 
daňového režimu. Dle odst. 1 čl. 6 „členský stát nebere v úvahu 
operace nebo sled operací, které s přihlédnutím ke všem okolnostem 
nejsou skutečné, protože hlavním důvodem jejich uskutečnění bylo 
získání daňové výhody“. To je v návrhu daňového řádu provedeno. 
Odst. 2 téhož článku však dále konkretizuje, že zneužití daňového 
režimu nelze považovat za skutečné do té míry, v jakém nebylo 
uskutečněno z čistě hospodářských důvodů odrážejících ekonomickou 
realitu. To v návrhu postrádáme. Žádáme doplnit.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

Nevyhověno.  

V rámci projednávání Legislativní rady vlády, jehož se účastnili též 
zástupci Odboru kompatibility Úřadu vlády České republiky, byl text 
návrhu ustanovení upraven následujícím způsobem: 

„(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

 

16. Úřad vlády České 
republiky 

19. - Závěr: 
Návrh zákona hodnotíme do vyjasnění výše uvedených připomínek 

Bere se na vědomí. 
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- 
Odbor 

kompatibility 

jako s právem EU částečně slučitelný.  
 
Formální nedostatky návrhu je nutné napravit.  

17. Agrární komora 
České republiky 

1. Z Ačkoli se část čtvrtá (spotřební daň) navrhovaného zákona týká 
převážně daně ze zahřívaných tabákových výrobků, chceme upozornit 
na skutečnost blížícího se ukončení účinnosti novely zákona o 
spotřební dani, konkrétně v otázce vratky části spotřební daně z 
minerální olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu v živočišné 
výrobě. 

Zachování vratky spotřební daně považujeme za zásadní vzhledem 
k častým výkyvům cen na trzích s komoditami živočišného původu 
jako je mléko (producenti mléka za posledních deset let jen ve dvou 
letech zaznamenaly ceny, které byly nad úrovní výrobních nákladů) 
vepřové a drůbeží maso, kde dlouhodobě dochází k propadu výroby a 
poklesu soběstačnosti České republiky v těchto komoditách. Udržení 
výroby v těchto sektorech je přitom zcela zásadní nejen z hlediska 
(ne)vyrovnanosti zemědělské soustavy (převaha rostlinné výroby nad 
živočišnou), která vede k úbytku organické hmoty v půdě a zhoršování 
úrodnostních a fyzikálních vlastností půdy (schopnost zadržovat vodu) 
půdy, ale také z pohledu finančního zdraví sektoru, kdy živočišná 
výroba nejen často vytváří vyšší přidanou hodnotu, ale je také 
výrazným zaměstnavatelem, odběratelem technologií a především pak 
produkce primární rostlinné výroby.  

Z těchto důvodů považujeme za zcela zásadní, aby došlo k prodloužení 
vratky spotřební daně pro minerální oleje spotřebované v živočišné 
prvovýrobě i pro roce 2018 na dobu neurčitou. 

Zároveň by podle našeho názoru příští novela měla stanovit vyšší 
procentuální sazbu vratky pro žadatele, kteří pěstují vyšší procento tak 
zvaných citlivých komodit, to znamená, že se věnují speciální rostlinné 
výrobě jako je pěstování ovoce, zeleniny, brambor, chmele nebo vinné 
révy. Pěstování těchto komodit vyžaduje prokazatelně vyšší nároky na 
spotřebu pohonných hmot a tuto skutečnost je podle našeho názoru 
třeba v budoucí novele zohlednit.  

Dále bychom chtěli s Ministerstvem financí diskutovat o zjednodušení 
prokazování nároku na vratku stanovením jednotné sazby na hektar 
v případě rostlinné výroby, případně na velkou dobytčí jednotku 
v případě výroby živočišné. Obdobný systém na základě normativů 
podle typu výroby s maximálním možným nárokem podle počtu 

Nevyhověno. 
Nelze souhlasit s návrhy, které povedou ke snížení příjmové základny 
připravovaného návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a výhledu na léta 
2020-2021. Výdajové priority vlády (např. valorizace důchodů, úpravy 
platů ve školství a u ostatních zaměstnanců státu, dopravní 
infrastruktura) znamenají rozpočtové dopady v řádu desítek miliard 
korun oproti dosavadnímu výhledu na léta 2019 a 2020. Zajištění 
fiskálních cílů vlády při současném alespoň částečném pokrytí priorit 
bude vyžadovat mj. i konsolidaci příjmové základny.  
 
 
Návrh negativně dopadne i na příjmy SFDI a zároveň bude klást 
požadavky na navýšení personálních kapacit správce daně. 
 
Ani z hlediska daňové politiky se nejeví stávající systém jako vhodný. 
V současné době je sledován trend co nejjednodušších a 
nejtransparentnějších daňových zákonů a s tím související jednoduchost 
výpočtu daňové povinnosti (kromě snahy o uživatelsky přívětivé 
prostředí je zde snaha o minimalizaci daňových úniků). 
   
 
 
Nevyhověno. 
Ze stejných důvodů nelze souhlasit ani s tímto opatřením, které by 
navíc v kombinaci s předcházejícím opatřením znamenalo prakticky 
nespravovatelný systém.  
 
 
Vysvětleno. 
Pokud by tato forma pomoci zemědělcům měla zůstat v daňové oblasti 
a být spravována Celními úřady na základě zákona o spotřebních daních 
a daňového řádu, musí splňovat požadavky směrnice 2003/96/ES.  
 
Použitím normativů dle našeho názoru není zaručena podmínka splnění 
minimálních sazeb stanovených touto směrnicí pro činnosti 
v zemědělství v čl. 8(2). I EK v neoficiální komunikaci sdělila, že čl. 
8(2) směrnice nelze aplikovat v případech kdy není podpora navázána 
na spotřebu paliva. 
 
Ministerstvo financí se pokusí s EK opětovně zkonzultovat možnosti 
použití normativů. 
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hektarů nebo zvířat velmi dobře funguje v sousedním Polsku a přispěl 
k výraznému snížení administrativní zátěže jak na straně žadatele, tak 
na straně kontrolního orgánu. 

Podrobnosti k chystané novele zákona o spotřební dani jsme připraveni 
probrat v rámci případného osobního jednání. 

20. Asociace 
samostatných 

odborů 

1. Z K Čl. I  (změna zákona o daních z příjmů) 
K Čl. I  nový bod 4  -  zásadní připomínka 
Navrhujeme, aby byl za bod 3. vložen nový bod 4. tohoto znění: 
 
"4.  V § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. se slova "od zdravotnického 
zařízení" zrušují." 
 
Podle § 4 odst. 1 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních 
potřeb, lze poskytovat příspěvek z tohoto fondu mimo jiné i na činnost 
"rehabilitačních zařízení včetně masáží". Zákon o daních z příjmů totiž 
poskytování masáží jiným než zdravotnickým zařízením zdaňuje, ale 
poskytnutí masáží zdravotnickým zařízením je od daní z příjmů 
osvobozeno. Znamená to pak velké zúžení možností zaměstnanců 
masáže využívat, neboť nabídka ve zdravotnických zařízeních není sto 
pokrýt poptávku ani z minimální části. Jde i o určitou diskriminaci 
OSVĆ s oprávněním k masérským službám. 

Nevyhověno.   
Nad rámec zapracovávaných změn. 
Zákonem č. 170/2017 Sb., došlo pouze upřesnění daňového osvobození 
nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických 
zařízení. Obecně lze uvést, že ne všechna plnění, která umožňuje 
vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 
zaměstnavateli poskytovat, jsou na straně zaměstnance automaticky 
osvobozena od daně z příjmů fyzických osob. Ani před upřesňující 
právní úpravou, nebylo možné automaticky považovat jakékoliv 
nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem za příjem osvobozený od 
daně podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Aby tomu tak 
mohlo být, musel zaměstnavatel pro své zaměstnance zajistit a 
financovat prostřednictvím smluvně zajištěných zdravotnických 
zařízení i např. zdravotní péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami 
včetně právě masérských služeb.  
Nelze souhlasit s názorem, že po novele zákona o daních z příjmů, 
pouze masáž poskytnutá zdravotnickým zařízením je příjmem 
zaměstnance od daně osvobozeným. Existují masérské služby, které lze 
uznat za osvobozené o daně, i když nejsou poskytnuty zdravotnickým 
zařízením. Konkrétně např. budou-li masérské služby poskytnuty v 
rámci příspěvku na rekreační pobyt nebo zájezd (v tzv. balíčku), kdy 
bude zmíněné nepeněžní plnění spočívající v poskytnutí rekreace nebo 
zájezdu osvobozeno od daně u zaměstnanců podle § 6 odst. 9 písm. d) 
bod 1. zákona o daních z příjmů, a to max. do limitu ve výši 20 000 Kč 
ročně. 

20. Asociace 
samostatných 

odborů 

2. Z L Čl. I bod 23  -  zásadní připomínka 
a) Obecně k bodu 23 
Tímto bodem měla být do českého právního řádu transponována 
Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ve znění Směrnice Rady (EU) 
2017/952 (dále jen "Směrnice ATAD"). 
 
Fikce prodeje majetku sobě samému bude způsobovat dle našeho 
názoru značné problémy a zejména nepovede ke zdanění v souladu se 
směrnicí, protože je v zákoně zakotvena nutnost zohlednit při zdanění 
poplatníka i jeho pozici kupujícího svého vlastního majetku v 
okamžiku fiktivního prodeje (bude tedy zdaňován jen rozdíl, ale 
směrnice zdaňuje přemístěná aktiva). 
 

Vysvětleno. 
Směrnice má za cíl zdanit rozdíl mezi tržní hodnotou přesouvaných 
aktiv a daňovou hodnotou v době jejich přesunu. Fikce prodeje sobě 
samému tomuto nijak nebrání, ale je nutná v situaci, kdy je převáděn 
majetek z ústředí ČR do stálé provozovny v zahraničí. V tomto případě 
může v některých specifických případech pomoci při stanovení daňové 
hodnoty předmětného aktiva po přesunu, např. pro účely vložení do 
korporace. 
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V návrhu není vymezen okamžik přesunu majetku, což je nezbytné 
pro správné určení zdaňovacího období, ve kterém má ke zdanění 
dojít. V každém případě bude muset jít o skutečné, nikoliv pouze o 
účetní přesunutí majetku. Nemůže být vztaženo jen na účetní přesun 
majetku (účetní zařazení ke stálé provozovně), i kdyby to tak bylo dáno 
v textu zákona (což není), protože účetnictví sice má odrážet 
skutečnost, nicméně je-li chybné účetnictví, je nezbytné při zdanění 
vždy vycházet ze skutečného stavu (§ 8 DŘ). Krom toho některé 
přesuny majetku se v účetnictví nemusí projevit, zejména jde-li o 
nehmotný majetek typu know-how, který by se při přesunu činností k 
jiné stálé provozovně zdanit měl také. Dle preambule je třeba vycházet 
z okamžiku, kdy právo státu zdanit přesunutá aktiva zaniká, toto by 
mělo být vymezeno na úrovni členského státu. 

Vysvětleno. 
Účetní přesunutí majetku se zdá být jediné možné, protože teprve v 
okamžiku, kdy je majetek vyčleněn pro užívání stálou provozovnou, 
ztrácí ČR právo aktivum zdanit. Teprve účetním vyčleněním je majetek 
přiřazen a jeho následný prodej nebo příjem z užívání zdaňován v zemi, 
kam je přiřazen. Do doby účetního přeřazení by bylo nakládání s 
majetkem zdaněno u zřizovatele. Fyzický/skutečný přesun majetku by 
byl obtížný na prokazování a museli bychom zavést obdobná pravidla 
jako například v DPH. V případě pohledávek či nehmotných aktiv by 
byla situace komplikovaná. Kdyby stálá provozovna účetnictví nevedla, 
stále musí vést evidenci, na základě které stanovuje základ daně a pak 
bude tedy rozhodující zaevidování v této evidenci. 

20. Asociace 
samostatných 

odborů 

3. Z b)  K návrhu § 23h 
 
Navržený text nového § 23h neodpovídá tomu, co je obsahem v 
příslušných ustanovení Směrnice ATAD, přestože důvodová zpráva 
uvádí, že jde o transpozici čl. 5 této směrnice. 
 
1) Jako naprosto právně nevyhovující se nám jeví řešení 
"odkladu platby daně" (Čl. 5 odst. 2 až 4 Směrnice ATAD) formou 
posečkání dle § 156 daňového řádu, již jen proto, že daňový řád (dále 
také "DŘ") žádný takový právní důvod posečkání (tj. přemístění 
majetku) nezná a rovněž ani žádný český právní předpis nestanoví 
povinnost správci daně bez dalšího posečkat s úhradou daně na 5 let, 
jak to stanoví čl. 5 odst. 2 Směrnice ATAD. Platná právní úprava 
posečkání rovněž neumožňuje, aby správce daně poskytoval daňovému 
subjektu "náhradní" lhůtu dalších až 12 měsíců na to, aby začal 
dodatečně plnit podmínky posečkání. Pokud bychom něco takového 
připustili, jde o výslovné zakotvení nerovnosti v přístupu správce 
daně k daňovým subjektům, a to dokonce ve vztahu k téže dani. 
Zatímco posečkání s úhradou "klasické" DPPO by se plně řídilo § 156 
DŘ, posečkání DPPO z přemístění majetku by nestandardně 
zvýhodňovalo poplatníka této daně (5 let posečkání automaticky, plus 
dalších 12 měsíců pokud by řádně neplnil atd.). 
 
 
2) Rozpor se Směrnicí ATAD vidíme rovněž v tom, že podle 
směrnice má daňový subjekt na "odložení platby" nárok bez dalšího 
(viz text .....poplatník má právo odložit platbu daně .....), zatímco 
posečkání se uplatňuje na základě žádosti daňového subjektu a v 
zákonem taxativně vymezených případech, zpravidla z důvodu 
ekonomických či sociálních obtíží žadatele o posečkání (viz § 156 odst. 
1 DŘ). 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Je pravda, že ustanovení § 156 daňového řádu nezná jako důvod 
posečkání přemístění majetku bez změny vlastnictví, právě proto se do 
zákona o daních z příjmů vkládá speciální ustanovení o posečkání 
z tohoto důvodu. Povinnost posečkat v tomto případě s úhradou daně 
(resp. části daně z příjmů připadající na přemístění majetku) 5 let 
stanoví směrnice ATAD, kterou je nutno transponovat do českého 
právního řádu, a to bez ohledu na to, že v současné době český právní 
řád posečkání s těmito podmínkami nezná. Nejedná se o nerovný 
přístup k daňovým subjektům, neboť navrhovaná úprava bude dopadat 
na všechny poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří přemístí 
svůj majetek do států uvedených v navrhovaném § 23h odst. 1 (nově § 
38gf odst. 1) zákona o daních z příjmů bez změny vlastnictví. Pro 
úplnost se dodává, že dodatečná lhůta 12 měsíců, kterou směrnice 
ATAD umožňuje stanovit, není do českého právního řádu 
transponována. Směrnice představuje pouze minimální standard 
ochrany, je možné, aby členský stát stanovil přísnější úpravu, jako 
v případě neumožnění dodatečné lhůty pro nápravu. 
Vysvětleno. 
Slova „Na žádost poplatníka daně z příjmů právnických osob povolí 
správce daně rozložení úhrady části daně“, uvedená v navrhovaném 
odst. 23h odst. 1 zákona o daních z příjmů, zakládají nárok poplatníka 
na povolení posečkání (za splnění dále stanovených podmínek), pokud 
o něj zažádá, neboť sloveso v oznamovacím způsobu se používá pro 
vyjádření povinnosti, tj. je zde stanovena povinnost správce daně za 
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3) Pokud by pak mělo být ust. § 156 DŘ na tyto případy 
aplikovatelné, muselo by doznat zásadních změn, což však navrhováno 
není. Především by se v návaznosti na Čl. 5 odst. 4 písem. e) Směrnice 
ATAD musel do § 156 odst. 1 DŘ přidat další nový právní důvod, 
jenž by znamenal možnost správce daně posečkání povolit z důvodu 
přemístění majetku, a současně by muselo být v § 156 výslovně 
uvedeno, že správce daně je povinen bez dalšího posečkat tuto daň 
podle nového důvodu na dobu 5 let. Je však naprosto 
kontraproduktivní, aby se právní úprava posečkání měnila jen z důvodu 
velmi úzkého počtu případů, na které by dopadala, nehledě na další 
nepředvídané "efekty" takového přílepku ve vztahu k ostatním 
případům a daním. 
4) Dále by se muselo změnit ust. § 160 odst. 4 DŘ, aby lhůta 
pro placení daně neběžela po dobu, kdy by byla "odložena"/posečkána 
platba této daně, jinak je již nyní naprosto zřejmé, že by tato daň byla 
prakticky nevymahatelná pro marné uplynutí 6leté prekluzivní lhůty 
pro její vymáhání, příčinou je právě povinnost dát daňovému subjektu 
dalších 12 měsíců na to, aby znovu začal řádně plnit splátkový 
kalendář. 
 
5) Čl. 5 odst. 2 až 4 Směrnice ATAD upravuje podmínky, za 
kterých může právnická osoba "odložit platbu daně", která byla 
stanovena jako daň z "přemístění majetku" (přesun aktiv dle Směrnice 
ADFAT). Přestože je v Čl. 5 odst. 4 Směrnice ATAD taxativní výčet 
případů, kdy "dobrodiní" odkladu platby daně zaniká, nebyl celý tento 
výčet převzat do návrhu naší právní úpravy vyjma ustanovení o 
neplnění splátek včas ve správné výši. Návrh vůbec neobsahuje další 
případy uvedené v Čl. 5 odst. 4 zejména písm. c) a d) Směrnice ATAD. 
 
Máme-li to shrnout, jeví se celá právní koncepce § 23h jako 
nesystémová, odporující nejen současné platné právní úpravně, ale 
i Směrnici ATAD, naprosto se vymykající smyslu institutu 
posečkání, jak je v tradicích daňového práva a českého právního 
řádu chápán. 
 
Navrhujeme, aby byl text Čl. 5 odst. 2 až 7 Směrnice ATAD přímo 

splnění stanovených podmínek rozložení části daně povolit (pokud by 
byl dán prosto pro uvážení správce daně, bylo by to vyjádřeno slovy 
„může povolit“). Důvody uvedené v § 156 odst. 1 daňového řádu se na 
posečkání zdanění při přemístění bez změny vlastnictví nepoužijí, 
neboť navrhovaný § 23h odst. 1 (nově § 38gf odst. 1) zákona o daních 
z příjmů představuje speciální úpravu vůči tomuto ustanovení daňového 
řádu a pro povolení tohoto posečkání musí být splněny pouze podmínky 
uvedené v § 23h  (nově § 38gf) zákona o daních z příjmů. 
Vysvětleno. 
Jak je uvedeno výše, § 23h (nově § 38gf) zákona o daních z příjmů 
představuje speciální úpravu ve vztahu k § 156 a 157 daňového řádu. 
Parametry posečkání, které jsou uvedeny ve směrnici ATAD a 
neodpovídají úpravě obsažené v § 156 a 157 daňového řádu, jsou proto 
transponovány do § 23h (nově § 38gf) zákona o daních z příjmů a 
vztahují se pouze k posečkání zdanění při přemístění majetku bez 
změny vlastnictví, aniž by docházelo ke změně úpravy posečkání 
z důvodů uvedených v § 156 odst. 1 daňového řádu. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Dodatečná lhůta 12 měsíců, kterou směrnice ATAD umožňuje stanovit, 
není do českého právního řádu transponována, posečkáno bude tedy 
vždy nejvýše na dobu 5 let a nedojde k marnému uplynutí 6leté lhůty 
pro placení daně. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení čl. 5 odst. 4 písm. c) směrnice ATAD je transponováno v § 
23h odst. 4 písm. b) (nově § 38gf odst. 4 písm. b)) zákona o daních 
z příjmů, neboť přesun daňového rezidenství a obchodní činnosti spadá 
pod pojem přemístění majetku bez změny vlastnictví, viz navrhovaný § 
23g odst. 2 písm. b) a c) zákona o daních z příjmů. Pravidlo obsažené v 
čl. 5 odst. 4 písm. d) směrnice ATAD je již obsaženo v § 157 odst. 5 
daňového řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno. 
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vtělen do § 23h, pokud možno bez úprav, jak jsou nevyhovujícím 
způsobem provedeny v současném návrhu s tím, že by bylo výslovně 
stanoveno, že za dobu"odkladu platby" (a tento pojem by bylo 
vhodné ponechat právě proto, aby nedocházelo k záměně s 
posečkáním) bude daňový subjekt hradit úrok podle § 157 odst. 2 DŘ). 
Samostatná právní úprava "odkladu platby" v zákoně o daních z příjmů 
by představovala "čisté" právní řešení tohoto institutu a nemuselo by 
docházet k účelovému obcházení platné právní úpravy s řadou situací, 
které by znamenaly již dnes předvídatelná úskalí a problémy pokud by 
došlo k přezkoumávání postupu správců daní správními soudy. 
Zejména pokud by soudy hodnotily soulad znění tohoto institutu ve 
Směrnici ATAD s "transponovaným" zněním v daňovém zákoně. Jak je 
již tradicí našich správních soudů, lze s nejvyšší pravděpodobností 
předpokládat, po současných zkušenostech s judikaturou správních 
soudů, že by stejně  přistupovaly k přímé aplikaci směrnice, která je 
prokazatelně v tomto směru pro daňové subjekty příznivější (podle 
Směrnice ATAD např. daňový subjekt sám určuje, že uplatní odklad 
platby daně, jistota jen v evidentních případech budoucí 
nevymahatelnosti apod.). 

Text směrnice ATAD nelze převzít do zákona o daních z příjmů bez 
dalšího, a to jednak z důvodu, že směrnice ATAD používá odlišnou 
terminologii než zákon o daních z příjmů, takže její text by byl 
v kontextu zákona o daních z příjmů nesrozumitelný, jednak je nutné 
úpravu obsaženou ve směrnici obsahově navázat na existující úpravu 
daňového práva, jak je činěno právě použitím již existujícího institutu 
posečkání, který představuje odklad platby daně. 

20. Asociace 
samostatných 

odborů 

4. D K  § 38h odst. 15 (nad rámec návrhu novely) 
Navrhujeme, aby před druhou čárku v první větě § 38h odst. 15 byla 
vložena tato slova: "s více než 20 zaměstnanci", tj. plátcovou 
pokladnou by ze zákona byla každá organizační složka daňového 
subjektu, v níž by pracovalo 21 a více zaměstnanců. Mělo by to 
pozitivní dopad na rozpočet obcí a měst. Tato malá města a vesnice 
jsou finančně "bita". Jsou tam pobočky, hlučné provozy, jsou 
zatěžovány a často i přetěžovány místní komunikace, ale obce nemají 
žádný rozpočtový příjem z vybrané daně z příjmů ze závislé činnosti, 
protože tam není zřízena plátcova pokladna. 

Nevyhověno.  
Je nad rámec zapracovávaného rozsahu změn. 
Problematiku rozpočtového určení daně nelze řešit pomocí nástrojů 
v zákoně o daních z příjmů. 

20. Asociace 
samostatných 

odborů 

5. D K Čl. XI  (změna daňového řádu) 
K návrhu znění § 8 odst. 4 
Domníváme se, že ani v navrženém znění odst. 4 § 8 není transponován 
Čl. 6 Směrnice ATAD přesně. Považujeme za zavádějící a nepřesné, 
pokud definice "zneužití práva" akcentuje pouze formální, čistě právní 
stránku daného případu. Čl. 6 Směrnice ATAD upravuje 2 základní 
znaky zneužití práva. Tím prvním je to, co je uvedeno v navrhovaném 
textu novely, tj. že jde o jednání, jehož hlavním účelem je vylákání 
daňové výhody, ale návrh zcela pomíjí druhý základní znak zneužití 
práva, jehož existenci evropské právo pro naplnění pojmu "zneužití 
práva" vyžaduje, a to je, že jednání nebylo uskutečněno z čistě 
hospodářských důvodů odrážejících ekonomickou realitu (viz např. Čl. 
6 odst. 2 Směrnice ATAD, viz také důvodová zpráva k novele str. 90, 
konec 3. odstavce) tedy cílem jednání naplňujícího pojem "zneužití 
práva" není faktická realizace "předstíraného" hospodářského a 

Nevyhověno.  

V rámci projednávání Legislativní rady vlády byl text návrhu 
ustanovení upraven následujícím způsobem: 

„(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 
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ekonomického výsledku. 
 
Navrhujeme proto, aby dosavadní text § 8 odst. 4 byl doplněn takto: 
".....a účelem právního předpisu a právní jednání nebylo uskutečněno 
z čistě hospodářských důvodů odrážejících ekonomickou realitu." 

20. Asociace 
samostatných 

odborů 

6. D K Čl. XIII (změna zákona o Finanční správě České republiky 
K Čl. XIII bod 8 k § 14 odst. 1 
Navrhujeme vypustit celou nově vkládanou větu. Je sice pravdou, že 
služebním úřadem je finanční úřad s celokrajskou působností, ale § 8 
odst. 5 zákona o FS ČR výslovně upravuje územní pracoviště 
finančního úřadu jako jeho interní organizační složku s tím, že výčet je 
pak proveden ve vyhl. č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích 
finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Organizační 
složky finančních úřadů jsou stanoveny obecně závaznými právními 
předpisy, není tedy důvod tuto územní organizaci orgánů Finanční 
správy rozbíjet. Jde rovněž o to, že v některých krajích jsou jednotlivá 
územní pracoviště mezi sebou vzdálena i více než 100 km a dojíždění 
zaměstnanců mezi nimi je prakticky vyloučeno (např. nutnost přesedat 
i více než jednou mezi spoji veřejné dopravy). Služební působiště v 
rámci celého kraje by tak vedlo k dalšímu (a často nucenému) odchodu 
dalších zkušených zaměstnanců z první linie, kde je již dnes jejich 
nedostatek. 

Vyhověno. 
 

22. Česká advokátní 
 komora 

1. Z? Obecně 
Nelze považovat ani za vhodné ani za legislativně prospěšné, aby byly 
do jednoho právního předpisu spojovány novelizace různých právních 
předpisů, byť jednoho resortu. Novelizace totiž spolu vzájemně nijak 
nesouvisí, o systémové změny jde jen částečně. Je to demonstrovaná 
snaha převálcovat legislativní proces, tím, že se v nepodstatných 
změnách skryjí ty podstatné, jimž se nikdo s ohledem na objem 
materiálu a krátké časové lhůty nestihne nikdo věnovat.  
Druhým rizikem je pak neschopnost zachytit dopad všech v průběhu 
legislativního procesu vnášených změn, zejména těch, které budou 
koncipovány až v Poslanecké sněmovně v rámci druhého čtení, kdy již 
není možné na schválené změny reagovat úpravou jiné části materiálu a 
výsledkem je tak nekonzistentní norma, ne-li norma nerealizovatelná.  
Rozsáhlá novelizace postrádá věcné zdůvodnění navrhovaných změn, 
důvodové zprávy se omezují na velmi kusé legislativně-technické 
rozbory, jako kdyby předkladatel nechtěl osvětlit důvod úpravy a 
zejména potřebu navrhované změny a její dopad. Takové odůvodnění 
neodpovídá požadavkům legislativních pravidel vlády. 

 

22. Česká advokátní 
 komora 

2. Z? Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ve znění 
pozdějších předpisů 
Navrhujeme změnit v části druhé textaci bodu  43 takto:  
 

Vyhověno jinak. 
Požadovaná změna byla zapracována jiným legislativně technickým 
způsobem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 77 z 301 

43. Bod V § 21 se na konci textu odstavce 8 vkládají slova „a c) a v 
případech plnění advokáta, který byl ustanoven nebo určen k 
poskytnutí právní služby podle zvláštních právních předpisů77), pokud 
jeho odměnu hradí stát“. 
Poznámka pod čarou 77) zní:  
 
77) Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zák. č. 85/1996 
Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 21 odst. 8 bylo do zákona o dani z přidané hodnoty 
doplněno zákonem č. 170/2017 Sb. Podle tohoto ustanovení se plnění 
služby trvající déle než 12 měsíců považuje za uskutečněné vždy k 
poslednímu dni každého kalendářního roku, následujícího po roce, ve 
kterém bylo poskytování služby zahájeno. Toto ustanovení nedůvodně 
dopadá na ustanovené advokáty v trestních, civilních i správních 
věcech, pokud je jejich odměna hrazena státem, protože tato odměna je 
vždy hrazena až po ukončení zastupování, dříve ji ani advokát 
vyúčtovat nemůže. Přesto by v takové situaci musel daň z přidané 
hodnoty za dosud poskytnuté plnění vykázat a odvést, aniž by již měl 
nárok na její úhradu ze strany státu, k datu, v níž je požadováno 
odvedení daně, však není jasné, v jaké výši by měla být odvedena, 
neboť o odměně rozhoduje stát až po skončení řízení. Tato situace se 
jeví jako neúnosná zejména v případě dlouhotrvajících náročných 
trestních obhajob, kdy ustanovenému obhájci je odměna hrazena až s 
několikaletým zpožděním.  
Aplikace příslušného ustanovení však jednoznačně ohrožuje i nově 
doplněný systém bezplatné právní pomoci, která s účinností od 1. 7. 
2018 vyplňuje Ústavním soudem zjištěnou ústavněprávní mezeru v 
zajištění práva na právní pomoc. Zmíněné ustanovení nepochybně 
poskytuje ochranu před event. daňovými úniky spočívajícími v tom, že 
služba není formálně ukončena, a proto není odváděna DPH, o takovou 
situaci v popisovaném případě však nejde. V případě plnění 
ustanovených advokátů by pak v důsledku uplatnění § 21 odst. 8 byla 
zcela potlačena neutrální funkce daně z přidané hodnoty a naopak by se 
advokáti dostali do situace úvěrujících stát. Takový postup by proto s 
vysokou mírou pravděpodobnosti směřoval k odmítání ustanovení 
advokátem v náročných, a tedy dlouhotrvajících věcech, a ve svých 
důsledcích by mohl být vnímán jako nástroj odepření spravedlnosti. Je 
proto navrhováno, aby praxe trvající do účinnosti zákona č. 170/2017 
Sb. byla pro dané případy zachována i nadále.  
Lze podotknout, že článek 64 odst. 2 poslední věta EU směrnice DPH 
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(Směrnice rady 2006/112/ES, v aktuálním znění) umožňuje členským 
státům, aby v některých případech dodání zboží nebo poskytnutí 
služby, které probíhají po určitou dobu, považovaly tyto služby nebo 
dodání zboží za uskutečněná alespoň jednou ročně. Jak vyplývá z 
judikatury Evropského soudního dvora, je nutno tento článek vykládat 
restriktivně (viz například rozsudek C 169/12), protože se jedná 
výjimku ze základního pravidla, které je uvedeno v článku 63). 
Uvedené ustanovení z hlediska jeho použití zohledňuje pouze délku 
poskytování služby. Skutečnost že byla zaplacena záloha (tj. platba 
před datem uskutečnění zdanitelného plnění), nemá na použití tohoto 
ustanovení vliv, tj. záloha neruší použití tohoto ustanovení (na rozdíl 
od §24 odst. 4 a § 24a odst. 4 zákona o DPH, kde je řešena věcně stejná 
problematika a zaplacení zálohy zde ruší použití daného pravidla).  
 
Plošné použití § 21 odst. 8 zákona o DPH, které nezohledňuje 
specifická poskytování služeb, jako například zastupování Ex offo, a 
které také nezohledňuje zálohy, které jsou zdaňovány DPH, v rozporu 
se smyslem a účelem ustanovení článku 64 odst. 2 EU směrnice DPH. 
Toto lze dovozovat z předposlední věty Článku 64 odst. 2 EU Směrnice 
DPH, která zní „Poskytování služeb, z něhož má podle článku 196 
povinnost odvést daň příjemce služeb, které probíhá po dobu delší než 
jeden rok a které nevede k vyúčtováním nebo platbám během tohoto 
období, se považuje za uskutečněné uplynutím každého kalendářního 
roku, dokud poskytování služeb neskončí.“ V případě nesprávně 
provedená implementace, se plátce samozřejmě může dovolávat přímé 
účinnosti směrnice, tj. použití článku 63 EU Směrnice DPH, podle 
kterého je zdanitelné plnění uskutečněno a daňová povinnost vzniká 
dodáním zboží nebo poskytnutím služby, to by však zjevně vedlo ke 
zbytečným sporům se správcem daně. Aby bylo možno předejít 
takovým sporům alespoň v parciální části úpravy, navrhujeme 
uvedenou změnu.  

22. Česká advokátní 
 komora 

3. Z? Novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů 
Navrhujeme část šestou zcela vypustit, případně text jeho jediného 
bodu zpřesnit tak, aby korespondoval smyslu a účelu transponované 
směrnice, a to způsobem, který odpovídá požadavkům českého 
právního řádu.  
Uvedená změna je transpozicí směrnice Rady č. 2016/1164, jež však 
stanoví, že „stát nebere v úvahu operaci nebo sled operací, které 
s přihlédnutím ke všem příslušným skutečnostem a okolnostem nejsou 
skutečné“, to je však odlišný smysl a podstata úpravy, jež navrhované 
doplnění.  

Vyhověno částečně. 
Znění ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu bude upraveno 
následujícím způsobem: 

 „(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

Právní úprava § 8 odst. 4 daňového řádu představuje v prvé řadě 
transpozici obecného pravidla proti zneužívání daňového režimu 
stanoveného v čl. 6 směrnice ATAD do právního řádu České republiky, 
v druhé řadě pak reaguje na sílící tendence dalších evropských států 
explicitně zakotvovat obdobná obecná pravidla proti zneužívání 
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Ustanovení § 8 ostatně již obdobné ustanovení má, a to v odst. 3, jež je 
koncipováno v návaznosti na určení skutečného obsahu právního 
úkonu, což je termín, s nímž směrnice rovněž pracuje a je vlastní i 
českému právnímu řádu. Žádný z doprovodných textů pak neobsahuje 
zdůvodnění, proč nelze s tímto ustanovením vystačit když v zásadě 
transponovaný požadavek zahrnuje.  Nejde pravděpodobně ani o 
goldplating (jež je zde však přítomen potud, že transponovaná směrnice 
se vztahuje pouze na daň z příjmu právnických osob a nikoliv všech 
subjektů ani všech v úvahu přicházejících dalších daní nebo poplatků, 
které podléhají řízení podle daňového řádu), jako spíš o posunutí 
významu transponované normy za účelem bezbřehého rozšíření 
oprávnění správce daně.   

Takové zakotvení v rámci  procesního předpisu je zcela 
netransparentní, nepředvídatelné a nepřiměřené. Zejména pak odporuje 
judikovaným požadavkům na tvorbu daňového práva – viz např. 
rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Afs 62/2004 ze dne 24. 
2. 2005: „Daňový systém představuje nejen nezbytný prostředek 
materiální existenci státu, nýbrž především test jeho legitimity. 
Soustava daní proto musí být z hlediska její koncepce i konkrétní 
aplikace transparentní, předvídatelná a přiměřená. V opačném případě 
zmíněnou legitimizační funkci nemůže splňovat, a v konečném důsledku 
tak zpochybňuje samotný význam a funkce státu.“  

Úprava návrhu jde značnou měrou nad rámec toho, jak je definováno 
zneužití práva v současné judikatuře, tím spíše, že nepředpokládá 
žádný postup správce daně, který by byl odůvodněný, a tedy i 
přezkoumatelný. Navrhované řešení je v rozporu s principem právní 
jistoty. Ani vlastní formulace definice zneužití práva není zcela 
identická s definicí ve směrnici.  

Problematický je i věcný dopad navržené úpravy. Aplikace směrnice je 
omezena pouze na daň z příjmů právnických osob. Zapracování 
navrhované úpravy do daňového řádu znamená, že by úprava měla být 
aplikována ve vztahu ke všem poplatníkům, plátcům a všem daním. To 
může být však velmi problematické např. ve vztahu k DPH, kde 
zneužití práva definuje judikatura SDEU. Jak vyplývá i z důvodové 
zprávy navržená úprava však jde nad rámec této judikatury. Z toho by 
pak mohlo vyplynout, že úprava je ve vztahu k DPH v rozporu 
s komunitárním právem. Pokud by úprava byla omezována například 
ve vztahu k jednotlivým daním či poplatníkům, může vzniknout 

v oblasti daní do právních řádů, a to zejména do právních předpisů, 
které jsou obdobou daňového řádu.  
Ani navrhovaná úprava § 8 odst. 4 daňového řádu necílí pouze na oblast 
daní z příjmů, ale je koncipována tak, aby se zákaz zneužití práva 
aplikoval principiálně stejně u všech druhů daní, poplatků a jiných 
obdobných peněžitých plnění.  Z tohoto důvodu je navrhováno doplnění 
obecného předpisu pro všechna tato peněžitá plnění – tj. do daňového 
řádu, a to především za účelem jednotnosti a vnitřní bezrozpornosti 
právního řádu a dále za účelem zachování právní jistoty, pokud se jedná 
o aplikaci principu, který je navrhovanou právní úpravou explicitně 
zakotvován. 
Zakotvení navrhovaného pravidla představuje legislativní vyjádření 
stávajícího stavu správní a soudní praxe v oblasti daňového práva. 
Materiálně se tudíž nejedená o změnu stávajícího právního stavu 
navzdory navržené formální změně daňového řádu, a nedochází tak 
k úpravě dalších nových pravidel, vzhledem k tomu, že tato pravidla 
jsou již v právním řádu ČR obsažena, byť pouze implicitně. Nové je 
pouze výslovné uvedení této zásady mezi zásadami zmíněnými 
v daňovém řádu tak, aby aplikační praxe, která není vždy v rukou osob 
s právnickým vzděláním vybavených znalostí judikatury a právní teorie, 
měla lepší a zřetelnější oporu pro její aplikaci. Tím je mj. též sledován 
zájem na zvýšení právní jistoty a předvídatelnosti práva. 
Ačkoliv předmětem právní úpravy směrnice ATAD je oblast daně 
z příjmů fyzických osob, představuje úprava obsažená v čl. 6 směrnice 
ATAD obecné pravidlo, jehož zakotvení pouze do zákona o daních 
z příjmů by představovalo snížení právní jistoty adresátů právních 
norem, jelikož v důsledku výslovné úpravy dotčeného pravidla pouze 
v rámci tohoto zákona, by vznikala otázka, zda a contrario uvedený 
princip platí i pro ostatní daně. Současně by se jednalo o legislativně 
méně vhodné řešení, které by mohlo v budoucnu vyvolat nutnost 
doplňování obdobného principu do dalších daňových zákonů, vzhledem 
k tomu, že by se dotčené pravidlo vztahovalo pouze na daně z příjmů. 
Vzhledem k uvedenému a také ke skutečnosti, že dotčený princip již je 
implicitní součástí daňových právních předpisů, nelze zakotvení § 8 
odst. 4 v daňovém řádu označit za ryzí goldplating. 
Pokud se jedná o věcný dosah navrhované právní úpravy 
a problematiku vztahu navrhovaného ustanovení daňového řádu 
a oblasti DPH, pak pravidlo zakotvené v § 8 odst. 4 daňového řádu 
vychází z dosavadní judikatury jak tuzemského správního soudnictví, 
tak Soudního dvora Evropské unie, která se problematikou zneužití 
práva v daňové oblasti zabývala jak ve vztahu k přímým daním, tak 
ve vztahu k daním nepřímým. Tato judikatura bude tudíž nadále 
relevantní, a to i pro budoucí aplikaci navrhovaného pravidla § 8 odst. 4 
daňového řádu. 
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problém s porušením zásady zákazu diskriminace. V tomto směru bude upravena a doplněna důvodová zpráva. 

22. Česká advokátní 
 komora 

4. Z? Novela zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů 
Část VIII, bod 12.  
Navrhujeme celý bod vypustit bez náhrady. 
V daném případě nejde o požadavek žádné transpozice ani zde není 
nutná potřeba zakotvení takového oprávnění státu shromažďovat údaje 
o osobách podléhajících jejich jurisdikci, tím méně pak v této zcela 
netransparentní a nekontrolovatelné podobě.  
Důvodem je zcela zjevný rozpor jak s ústavními principy ochrany 
soukromí a minimalizace zásahů státu, tak s požadavky tzv. Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů.  
Předkladatel v ustanovení § 18a konstituuje tzv. centrální evidenci 
(daňovou analytickou evidenci), jež by měla na jednom místě 
sdružovat co do objemu ohromné množství informací. S ohledem na 
nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/15, jež tyto informaci označuje za 
citlivější a cennější, právě díky jejich koncentraci, předkladatel 
zdůvodňuje nutnost zvýšit právní ochranu takto získaným údajům 
prostřednictvím právního zakotvení celé evidence. Zároveň však 
otevřeně uvádí, že již dnes je s těmito údaji nakládáno a jsou využívány 
de facto, jakoby již shromážděny u jednoho orgánu (Generálního 
finančního ředitelství) byly.  
Zvýšení právní ochrany získaných údajů (prostřednictvím kontrolního 
hlášení, evidence tržeb, potažmo dalších v budoucnu zavedených 
nástrojů), jakožto hlavního smyslu a cíle právního zakotvení daňové 
analytické evidence nebude navrženou právní úpravou dosaženo. 
Explicitní kodifikace faktického stavu bez dalšího není způsobilá 
zaručit ochranu daným údajům, když návrh zároveň neobsahuje žádný 
nástroj, kterým by měly být údaje (více) chráněny. Zakládá pouze 
oprávnění tyto údaje shromažďovat a sdružovat tak údaje, které byly 
jejich nositelem poskytnuty k jiným než analytickým (nebo daňovým) 
účelům a jako takové je právě dále poskytovat k účelům, které jejich 
vlastní účel shromáždění nepředpokládá.  
Navíc v okruhu možných uživatelů informací z daňové analytické 
evidence jsou zahrnuty i ty orgány veřejné moci a osoby, u kterých v 
současné době není při poskytování údajů získaných při správě daní 
prolomena mlčenlivost podle jiných právních předpisů (např. daňový 
řád), takový postup je zjevně protiústavní.  
Samotná evidence pak nekonkretizuje, jaké údaje a o kom bude 

Vysvětleno. 
V případě daňové analytické evidence se nejedná o novou pravomoc 
správce daně ke zpracovávání údajů, ani není jakkoliv rozšiřován okruh 
údajů, které má správce daně možnost získat již dnes. Stejně tak se 
nerozšiřuje okruh orgánů a osob, které tyto údaje správci daně 
poskytují. Daňová analytická evidence má za úkol zvýšit ochranu dat, 
kterými již Generální finanční ředitelství dnes disponuje, resp. může 
disponovat na základě současných pravomocí, a to primárně dat 
získaných prostřednictvím institutů kontrolního hlášení a evidence 
tržeb. Nerozšiřuje se ani oprávnění jiných orgánů veřejné správy 
k získávání těchto údajů. Naopak návrh omezuje okruh orgánů veřejné 
moci, vůči nimž je dnes prolomena daňové mlčenlivost, pouze na 
nezbytný minimální okruh těchto orgánů, jimž nelze přístup 
k předmětným údajům odepřít. Tím návrh zvyšuje právní ochranu 
těchto údajů jako celku (technická ochrana těchto dat je zajištěna již 
nyní). Zpřísnění ochrany sleduje zejména naplnění požadavku 
Ústavního soudu, podle něhož mají být kumulovaná data chráněna 
silněji, než data jednotlivá. Důvodová zpráva bude odpovídajícím 
způsobem upravena. Rovněž je třeba poznamenat, že využití dat 
získaných v rámci správy daní pro daňové analytické účely není 
změnou účelu jejich využití, neboť rovněž tyto analytické účely slouží 
správě daní a jsou zejména realizací vyhledávací a kontrolní pravomoci 
správce daně ve smyslu daňového řádu. Výkon analytické činnosti je 
v tomto případě výkonem správy daní. 
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uchovávat, jak dlouho, kdo bude nakládání (a v podstatě ani neuvádí 
jak, tedy účel užití) s nimi kontrolovat. Je sice hezké, že zákonodárce 
poprvé připustil, že obě dosavadní evidence (EET a kontrolní hlášení) 
slouží primárně k jinému účelu, než je samotná správa daně, a z tohoto 
pohledu by mohlo být na místě znovu otevřít diskusi o jejich 
ústavnosti, to však neznamená, že by si měl konstruovat další nástroj, 
resp. legalizovat ten, který již vytváří (a mimo jiné se tak dopouští 
jednání v rozporu se zákonem a pravidlem zakotveným v čl. 2 odst. 2 
Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod přinejmenším.  

26. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

1. Z Obecně k návrhu 
Za nejdůležitější návrh, obsažený v předloženém návrhu zákona, je 
nutno považovat novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje 
klíčový návrh na zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky a 
zavedení dvou sazeb daně z příjmu ve výši 19 % a 24 %. Od 
začátku zavedení superhrubé mzdy byly odbory proti. Při propočtu by 
to mělo být pro zaměstnance výhodnější. V případě výplaty 30.000,- 
Kč o 333,- Kč.  Stejně tak odbory požadovaly vrácení určité progrese, 
takže nahrazení solidární daně progresivní sazbou je v pořádku. Za 
výhodu návrhu považujeme i ponechání zvláštní sazby daně (srážkové) 
ve výši 15 % v případě dohod o provedení práce a zaměstnání malého 
rozsahu. 

Zrušení superhrubé mzdy je nejen součástí programového prohlášení 
vlády, ale bylo součástí volebních programů většiny parlamentních 
stran. Vedle ANO především ČSSD, ODS, TOP 09, nepřímo i  KDU – 
ČSL (jako součásti předchozí vládní koalice).    Je nesporné, že tento 
umělý konstrukt, který nemá ve světě obdoby, znamenal v rámci 
zdanění příjmů fyzických osob výraznou diskriminaci poplatníků daně 
z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnanců). Čeští zaměstnanci mají, 
díky umělému zvýšení svého daňového základu o peněžní prostředky, 
které nejsou součástí jejich příjmů, oproti jiným poplatníkům DPFO, 
výrazně vyšší skutečnou sazbu DPFO (20,1 % ku 15 %). Navržené 
opatření zjevně snižuje daňové zatížení zaměstnanců a posiluje 
daňovou spravedlnost českého daňového systému.  

ČMKOS s touto zásadní změnou souhlasí a podporuje ji. 

Přesto považuje ČMKOS za nutné se ohradit proti tvrzení předkladatele 
v důvodové zprávě (str. 113, část 3.1.2) že: „Danou úpravou by mělo 
být dosaženo shodného procentuálního daňového zatížení příjmů ze 
závislé činnosti a samostatné činnosti.“  Je totiž zřejmé, že i přes tuto 
důležitou úpravu v podstatě nedojde k odstranění fatálně rozdílného 
zdanění příjmů jednotlivých typů daňových poplatníků- především 
zaměstnanců a OSVČ- v rámci DPFO. I přes navrhovanou úpravu totiž 

Bere se na vědomí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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budou existovat velmi výrazné rozdíly v konstrukci daňového základu 
u závislé a samostatné činnosti DPFO. ČMKOS proto navrženou 
úpravu považuje za sice nezbytnou, ale jen částečnou nápravu jedné ze 
základních distorzí českého daňového systému- extrémního rozdílu ve 
zdanění mezi závislou a samostatnou činnosti. ČMKOS proto 
předpokládá, že v dalších fázích daňové reformy dojde k zásadním 
úpravám v konstrukci daňového základu DPFO u závislé činnosti a 
samostatné činnosti, aby došlo k výraznějšímu sblížení daňového 
zatížení těchto skupin daňových poplatníků a výraznějšímu posílení 
daňové spravedlnosti českého daňového systému. Stejně tak bude 
muset podle názoru ČMKOS dojít k výraznému sblížení pojistných 
plateb mezi závislou a samostatnou činností v oblasti důchodového a 
zdravotního pojištění.  

ČMKOS považuje tyto připomínky za zásadní a na všech těchto 
úpravách, vedoucích k výraznému posílení principu daňové 
spravedlnosti v českém daňovém a odvodovém systému je ČMKOS 
připravena se aktivně podílet.  

Co se týká ostatních předkládaných novel daňových záklonů tak je 
možno říci, že se za jejich novelizacemi skrývají tři zásadní důvody – 
plnění závazků vlády vyjádřených v programovém prohlášení vlády, 
povinná implementace unijního práva a zpružnění a zefektivnění 
činnosti české daňové správy. 

 Z tohoto pohledu považuje ČMKOS navržené novely zákonů za 
racionální a podporuje je.   

26. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

2. Z K jednotlivým ustanovením 
ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o daních z příjmů 
Čl. 1 bod 8. – (§ 7 odst. 8 a návazně i bod 24. k § 24 odst. 2 písm. f) 

- Uznávání sociálního a zdravotního pojistného nad uplatněný paušální 
výdaj procentem z příjmů bylo zavedeno v době, kdy i u živnosti byl 
paušál jen ve výši 25 % z příjmů.  Při dnešní procentní výši paušálu 
není důvodu uznávat pojistné nad rámec paušálu. Nebo 

- v případě, že přesto v zákoně bude uplatněn systém obdobný jako 
před rokem 2008, je nezbytné v zákoně vyjádřit, že výdajem nad rámec 
paušálu jsou platby na obojí pojistné v roce uskutečnění formou záloh a 
dorovnání formou doplatku pojistného za minulý rok a naopak že 
přeplatky na pojistném obdržené v průběhu roku za uplynulý rok 
se zahrnují do dílčího daňového základu celé bez snížení o procentní 
výši na výdaje. 

Obdobně, pokud jde o to, která platba na  pojistné a v kterém časovém 
období se vlastně považuje za výdaj je potřeba upravit i textaci v bodě 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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24., tj. k § 24 odst. 2 písm. f). Jinak by úprava znamenala další 
složitosti, jichž je dnes v zákoně i tak dost.  

Výše pojistného sociálního i  zdravotního  závisí na výši daňového 
základu (dílčího daňového základu) ze samostatné činnosti podle § 7. 
Současně podle návrhu bude výše daňového základu závislá na výši 
pojistného.  Výše pojistného za dané zdaňovací období je tedy známa 
až po podaní Přehledu  na obojí pojistné nejdříve v průběhu dubna 
následujícího roku, tedy až po termínu pro podání daňového přiznání  
počátkem dubna. A je tedy třeba v zákoně popsat jak se jednotlivé 
platby záloh a doplatků (přeplatků) přiřazují k jednotlivým zdaňovacím 
obdobím. 

Jinak by zákon opět po letech obsahoval něco neřešitelného (u 
zaměstnanců by obdobný problém nebyl, neboť výše pojistného je 
většinou známa při měsíčním zúčtování mezd v závislosti na „hrubé 
mzdě“).  Nebylo by rozumné obnovit např. dříve legální praxi, kdy 
si OSVČ extrémně zvýšila prosincovou zálohu na pojistné, tím 
dosáhla nižšího daňového základu a tím nižší daně (a u 
důchodového zabezpečení se tím mohla udržet i pod hranici pro 
povinné pojištění -dnes ročně cca 70 tis. Kč).  A navíc přeplatek na 
pojistném obdržený v příštím roce poplatník uplatnil jako příjem do 
základu pro výpočet výdajů procentem. 

Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní. 
26. Českomoravská 

konfederace 
odborových svazů 

3. Z Obecně požadujeme uplatnit tuto zásadní změnu: 
Přechod ze superhrubé mzdy na hrubou se změnou sazby daně, by bylo 
účelné spojit s významnějším zjednodušením systému u zaměstnanců 
s průměrnou a mírně nadprůměrnou mzdou (do cca 700 tis. Kč ročně) 
při ponechání sazby 15 % a navýšením sazby na 20 % (v pásmu přes 
cca 700 tis. do cca 1 500 Kč) a s navýšením na 25 % v posledním 
pásmu (pro část příjmu přes 1 500 tis. Kč).  To je ovšem mnohem 
náročnější na výnos daně z příjmů zejména od zaměstnanců než 
navrhované prosté překlopení ze superhrubé na hrubou.   

Významnější snížení daně v pásmu do cca dvojnásobku průměrné 
mzdy by v zásadě umožnilo zrušení dnes v zásadě nevelkých 
(v porovnání se základní slevou jako její faktický doplněk)  a hlavně 
technicky překombinovaných slev při přiznání invalidního důchodu a 
slev při vlastním studiu poplatníka do 26 let, které se ani dnes 
poplatníků  s ročním příjmem na úrovni cca 100 000 Kč  prakticky 
stejně netýkají,  neboť jim k vynulování daně stačí základní sleva na 
poplatníka 24 840 Kč.   Zachováním sazby 15 % v nejnižším pásmu 
(pomineme-li klouzavé pásmo 0 % v závislosti na výši roční slevy 
uplatňované poplatníkem) by byly částečně eliminovány námitky 
některých osob samostatně výdělečně činných a zejména osob s příjmy 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
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fyzických osob  z nájmu nemovitostí, že se jim daň i z nevelikých 
příjmů zvyšuje na 19 % bez náhrady.  Současně by se ale muselo 
zamezit pokusům o zdanění poskytnutého závodního stravování, neboť 
např. pro zaměstnance na úrovni minimální mzdy- kam může spadnout 
i lépe placený zaměstnanec přijde-li po část roku o práci - úprava sazby 
daně nebo úprava slev nemá smysl, jestliže prakticky žádnou daň 
neplatí -když tak platí pojistné- a nemá pro ně smysl ani 
„zaměstnanecká“ sleva na dani). 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
26. Českomoravská 

konfederace 
odborových svazů 

4. Z Požadujeme ponechat i sníženou sazbu daně ve výši 15 % u nájmů, 
zejména bytů. Nákupem a pronájmem bytů se fyzické osoby často 
snaží zabezpečit na stáří. Snaží se tedy chovat tak, aby se nespoléhali 
jen na státní důchod a stát je za to potrestá tím, že jim zvýší daň. 
Navýšení sazby o 4 % se negativně promítne do výše nájmů, popřípadě 
skrytě ve službách pro běžné nájemníky, kteří bydlí u soukromníků. 
Požene to nahoru i tak již vyšroubované ceny.  Je ale nutné zvážit 
rozsah. Požadujeme, aby sazba daně ve výši 15 %  se týkala výhradně 
dlouhodobých nájmů (bytů). Tím by se z této výhody vyloučilo 
krátkodobé pronajímání např. Airbnb. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
 

26. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

5. Z OSVČ-odpočet sociálního a zdravotního pojištění pro zachování jisté 
neutrality je na zvážení a politické debatě. Věcně by ale bylo dobré, 
aby se neopakovala situace z minulosti, kdy OSVČ podle předběžného 
výsledku hospodaření si na konci roku výrazně zvedly odvody na 
pojistné, ty uplatnili v nákladech a následně si požádali o přeplatek na 
pojistném. Mělo by se jednat o pojistné, které vychází z přehledů. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

26. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

6. Z Mimo výše uvedené by bylo vhodné napravit některé náležitosti, 
například z novely zákona č. 170/2017 Sb., o daních příjmů. 

Konkrétně se jedná o ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. 

Masáže po novele jsou osvobozeny pouze tehdy, jsou-li poskytovatelé 
těchto masáží registrováni v Národním registru poskytovatelů 
zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách. Takto je to přednášeno i lektory z Ministerstva financí. 

I když to jde řešit jiným způsobem, vlastně obejít, například formou 
sportovní masáží nebo využít ustanovení § 6 odst. 9 písm. g), je to 
v některých organizacích problém. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Nevyhověno. Rozpor 
Nad rámec zapracovávaných změn. 
Zákonem č. 170/2017 Sb., došlo pouze upřesnění daňového osvobození 
nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických 
zařízení. Obecně lze uvést, že ne všechna plnění, která umožňuje 
vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 
zaměstnavateli poskytovat, jsou na straně zaměstnance automaticky 
osvobozena od daně z příjmů fyzických osob. Ani před upřesňující 
právní úpravou nebylo možné automaticky považovat jakékoliv 
nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem za příjem osvobozený od 
daně podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Aby tomu tak 
mohlo být, musel zaměstnavatel pro své zaměstnance zajistit a 
financovat prostřednictvím smluvně zajištěných zdravotnických 
zařízení i např. zdravotní péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami 
včetně právě masérských služeb.  
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Nelze souhlasit s názorem, že po novele zákona o daních z příjmů, 
pouze masáž poskytnutá zdravotnickým zařízením je příjmem 
zaměstnance od daně osvobozeným. Existují masérské služby, které lze 
uznat za osvobozené o daně, i když nejsou poskytnuty zdravotnickým 
zařízením. Konkrétně např. budou-li masérské služby poskytnuty v 
rámci příspěvku na rekreační pobyt nebo zájezd (v tzv. balíčku), kdy 
bude zmíněné nepeněžní plnění spočívající v poskytnutí rekreace nebo 
zájezdu osvobozeno od daně u zaměstnanců podle § 6 odst. 9 písm. d) 
bod 1. zákona o daních z příjmů, a to max. do limitu ve výši 20 000 Kč 
ročně. 

26. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

7. Z Dále již v minulosti jsme se snažili napravit skutečnost, že z funkčních 
požitků funkcionářů se odvádí zdravotní pojištění od 1 Kč. Zdravotní 
pojištění by se mělo vyměřovat od 2 500 Kč, což znamená současně 
úpravu vyměřovacího základu pro pojistné o 1 Kč. Do 2 500 Kč by se 
neodvádělo ani zdravotní a ani sociální pojištění, nad 2 500 Kč již ano 
(dnes u zaměstnání malého rozsahu je limitem částka 2 499 Kč). 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno.  
Částka 2500 Kč je stanovena jako neměnná veličina, případně je úprava 
v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Návrh je i mimo rozsah 
zapracovávaných změn. 

26. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

8. Z ČÁST OSMÁ 
Změna zákona o Finanční správě České republiky 
Nesouhlasíme s širším teritoriálním vymezením pojmu "služební 
působiště" oproti obecné úpravě zákona o státní službě. Navrhované 
změny by mohly pro státní zaměstnance znamenat méně výhodnou 
úpravu v případě přeložení a při posuzování cestovních náhrad. Není 
důvodné, aby jedna kategorie státních zaměstnanců měla u tak 
obecného služebního institutu speciální úpravu. Skutečnost, že služební 
úřady mají územní pracoviště, je v § 4 odst. 3 zákona o státní službě 
zohledněna dostatečně. 

Požadujeme tento bod zrušit. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vyhověno. 
 

26. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

9. Z K části osmé bodu 9: 
Nesouhlasíme s navrhovanou změnou, která představuje 
neodůvodněnou odchylku od obecné právní úpravy. Ani v otázce 
možnosti převést rozhodování o zásadních věcech služby není vhodné, 
aby byla pro jednu skupinu státních zaměstnanců stanovená odlišná 
právní úprava. Argument administrativní zátěže s odkazem na počet 
státních zaměstnanců není v kontextu dalších velkých služebních úřadů 
relevantní. Navrhované ustanovení může mít dopady i do procesních 
otázek řízení ve věcech služby, např. co se týče příslušnosti k vyřízení 
odvolání, otázce podjatosti atd., které nejsou v návrhu ani jeho 
odůvodnění objasněny. 

Požadujeme tento bod zrušit. 

Nevyhověno. 
Uvedenou úpravou nebude princip monokratického služebního řízení 
v orgánech Finanční správy České republiky popřen. Nadále zůstane 
postavení služebního orgánu zachováno primárně vedoucímu 
služebního úřadu a v zákonem předvídaných případech bude jeho 
působnost vykonávat jeho zástupce. Otázkou pouze zůstává, v jakém 
rozsahu může zástupce vykonávat činnosti, které jsou působností 
služebního orgánu. Navržená úprava rovněž nijak nezasahuje do 
instančnosti rozhodování. 
V prostředí orgánů Finanční správy České republiky je pak 
odůvodnitelné, aby rozsah pravomocí zástupce byl s ohledem na 
fungování a strukturu těchto orgánů odlišný, než u jiných služebních 
úřadů. Z pohledu fungování orgánů Finanční správy je nepředstavitelné, 
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Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. že by byl zachován princip, že v případě nepřítomnosti služebního 
orgánu v těchto věcech rozhoduje nadřízený služební orgán, protože by 
to v praxi mohlo vést až k částečné paralýze fungování soustavy.  
Pokud jde o předpoklady a požadavky, které musí zástupce vedoucího 
služebního úřadu splňovat, tyto předpoklady a požadavky nejsou 
stanoveny zákonem o státní službě, protože postavení zástupce nemusí 
být spojeno s určitým služebním místem (výjimkou může být uvolněný 
zástupce). Na straně druhé však nelze souhlasit s tím, že funkci 
zástupce může fakticky vykonávat osoba bez dostatečné odborné a 
praktické způsobilosti (opačný stav by pak znamenal zpochybnění 
osoby zástupce jako takové už v rámci zákona o státní službě). V rámci 
zákona o Finanční správě ČR lze pak poukázat např. i na speciální 
požadavky na osobu, která bude určena zástupcem generálního ředitele 
Generálního ředitelství (§ 3 odst. 3 a 4). 
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno (od připomínky bylo částečně ustoupeno).  
 
Do zákona bude doplněna úprava, která stanoví, že pravomoc zástupce 
založená § 14a odst. 1 a 2, bude doplněna úpravou § 6 a 9, která 
stanoví, že zástupcem ředitele Odvolacího finančního ředitelství a 
finančního úřadu může být určen pouze státní zaměstnanec, který by v 
případě účasti v posledním kole výběrového řízení na služební místo 
vedoucího služebního úřadu splňoval předpoklad délky praxe v 
uplynulém období stanovený podle zákona o státní službě.  
 
Text doplněných ustanovení § 6 odst. 3 a § 9 odst. 3: 
„(3) Zástupcem ředitele může být určen pouze státní zaměstnanec, který 
splňuje předpoklad praxe požadované v posledním kole výběrového 
řízení na vedoucího služebního úřadu podle zákona o státní službě.“. 

28. Český statistický 
úřad 

1. D Část osmá – změna zákona o Finanční správě České republiky, bod 
12 
Český statistický úřad navrhuje vložit do navrženého znění  
§ 18 odst. 2 nové písmeno j), které zní: 
„j) Českému statistickému úřadu.“ 
 
Odůvodnění: 
Český statistický úřad doporučuje rozšířit taxativní výčet subjektů, jimž 
lze v rozsahu a podmínek stanovených daňovým řádem nebo jiným 
právním předpisem poskytnout údaje z daňové analytické evidence. 
ČSÚ proto doporučuje explicitní úpravu tohoto ustanovení upravující 
přístup k daňové analytické evidenci tak, aby bylo možno využít údaje 
z daňové a analytické evidence pro výkon státní statistické služby 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

Nevyhověno. 
Českému statistickému úřadu budou i nadále poskytovány údaje ve 
stávajícím rozsahu z úrovně jednotlivých orgánů Finanční správy České 
republiky, aniž bude toto poskytování dotčeno vytvořením daňové 
analytické evidence. Není důvodné, aby byly Českému statistickému 
úřadu poskytovány tyto údaje ve svém souhrnu, tak jak jsou 
zpracovávány v rámci daňové analytické evidence. 
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223/2009, ze dne 11. března 2009, o evropské statistice, v platném 
znění a § 52 a následujícími zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

28. Český statistický 
úřad 

2. D Důvodová zpráva – II. Zvláštní část, část osmá – změna zákona o 
Finanční správě České republiky, bod 12 
Český statistický úřad navrhuje v této části Důvodové zprávy výslovně 
konstatovat, že navržená právní úprava nebude mít vliv na poskytování 
dat pro výkon státní statistické služby tak, aby navržené znění 
odpovídalo negativnímu vymezení bodu 3.9 Dopady na výkon státní 
statistické služby Závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
Odůvodnění: 
Český statistický úřad doporučuje upřesnit znění Zvláštní části 
Důvodové zprávy v souladu s její Obecnou částí, která konstatuje 
nutnost vynaložení nákladů na úpravu Automatizovaného daňového 
informačního systému v souvislosti s novým vymezením úloh 
upravujících data  
pro potřebu Českého statistického úřadu tak, aby v budoucnu nebyl 
dotčen přístup ČSÚ k údajům nutným pro výkon státní statistické 
služby (zejména v oblasti přístupu k údajům z daňových přiznání 
k dani z příjmu a DPH). 

Vyhověno 
Důvodová zpráva byla požadovaným způsobem doplněna. 

29. Český 
telekomunikační 

úřad 

1. Z K části třetí – Změna zákona o dani z přidané hodnoty – 
článku V bodům 93 a 120. 

ČTÚ navrhuje v části třetí, článku V. návrhu zákona bez náhrady 
vypustit body 93 a 120. 

Odůvodnění:  

Česká televize je podle Strategie rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání schválené vládou usnesením ze dne 
20. července 2016 č. 648 jedním z hlavních garantů procesu přechodu 
na technologicky vyspělejší vysílací standard zemského digitálního 
televizního vysílání (DVB-T2). Česká televize ze své povahy veřejného 
vysílatele, jehož činnost je financována z veřejných prostředků, a díky 
své výrazné pozici na televizním trhu má všechny předpoklady 
pro významnou podporu a zajištění úspěšnosti realizace procesu 
přechodu na DVB-T2. 

Předmětný přechod úzce souvisí s Rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání 
kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, podle kterého je Česká 
republika zavázána zajistit využívání předmětného pásma, 
v současnosti vyhrazeného pro televizní vysílání, pro jiné služby 
elektronických komunikací, a proto je z hlediska naplnění požadavků 
tohoto rozhodnutí, tj. „uvolnění pásma 700 MHz“, při současném 

Nevyhověno. 
Poslaneckým návrhem č. 5332 k tisku 873 – Vládní návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní, bylo navrženo a následně 
v novele účinné od 1. července 2017 schváleno ustanovení § 5 odst. 5 
zákona o dani z přidané hodnoty, které říká, že „Provozovatelé 
rozhlasového a televizního vysílání ze zákona se ve vztahu k činnosti 
jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za 
osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v 
případě, kdy jim za tuto činnost nenáleží úplata.“ 
Vložení tohoto ustanovení do zákona o dani z přidané hodnoty spolu v 
kombinaci se změnou § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 
vytváří situaci v rozporu s unijním právem, kdy poskytovateli 
veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání umožňuje 
dosáhnout nároku na odpočet, a to i v případech, kdy dle související 
judikatury (C-11/15) nejde o plnění, která by byla předmětem daně. 
Tímto byla vytvořena situace, kdy ačkoliv veřejnoprávní rozhlasové a 
televizní vysílání není zdanitelným plněním (neexistence úplaty, viz 
rozsudek C-11/15), je v tomto konkrétním případě přiznán nárok na 
odpočet daně. Takováto právní úprava je v rozporu se směrnicí o DPH 
(čl. 168 a násl.).  
Zrušení ustanovení § 51 a § 53 zákona o dani z přidané hodnoty je 
rovněž v rozporu s unijním právem, neboť se jedná o transpozici 
směrnice o DPH, konkrétně článku 132 odst. 1 písm. q). V případě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 88 z 301 

zachování dostatečné kapacity pro šíření televizního vysílání, zdárné 
a včasné provedení přechodu na DVB-T2 zcela zásadní. 

Navrhované změny u daně z přidané hodnoty by pro Českou televizi 
coby garanta přechodu na DVB-T2 znamenaly výrazný výpadek 
příjmů, který by zásadním způsobem ohrozil realizaci přechodu 
na DVB-T2 a s ním spojeného uvolnění pásma 700 MHz pro jiné 
služby podle uvedeného rozhodnutí 2017/899, které České republice 
ukládá povinnost toto uvolnění řádně a včas zajistit. ČTÚ z pozice 
správce rádiového spektra zásadně nesouhlasí s tím, aby k takovému 
ohrožení zdárného průběhu již započatých procesů byl dán pouze 
ekonomický důvod spočívající ve výrazném omezení finančních 
prostředků hlavního garanta přechodu na DVB-T2. Je nezbytné 
současně zdůraznit, že se jedná o nevratný proces, jehož faktickým 
důsledkem má být uvolněné pásmo 700 MHz, které bude využito 
pro nové mobilní širokopásmové služby 5. generace, jejichž zpoždění 
(v krajním případě znemožnění) by se negativně promítlo nejen 
do ekonomické situace České republiky, ale i celé společnosti. 

V této souvislosti ČTÚ poukazuje na nález Ústavního soudu 
sp. zn. Pl. ÚS 9/08 ze dne 12. července 2011, podle kterého pokud 
zákonodárce ukládá plátcům daně a účetním jednotkám povinnost 
dodržovat pravidla, která si zvolili pro stanovené účetní a zdaňovací 
období na jeho počátku, musí sám v podmínkách právního státu tato 
pravidla pro takové období rovněž respektovat a neměnit je 
bez závažných důvodů k tíži plátce daně, který během tohoto účetního 
a zdaňovacího období jedná s důvěrou v právo. Zákonodárce nemůže 
podle názoru ČTÚ bez hlubších důvodů ohrozit očekávání plátce daně, 
která oprávněně nabyl v souvislosti se stávající právní úpravou 
a na nichž postavil svou finanční strategii pro následující období, 
v daném případě pro financování přechodu na DVB-T2. 

V případě, že by došlo k tak zásadnímu zásahu do příjmů České 
televize, jaký představuje navržená úprava, došlo by tak k přímému 
zásahu do plánovaných (a již započatých) aktivit České televize v 
rámci realizace přechodu na DVB-T2 a s tím spojeným ohrožením 
dokončení tohoto přechodu v termínu, kdy musí podle výše uvedeného 
rozhodnutí dojít k uvolnění pásma 700 MHz pro jiné, výše uvedené 
služby.  

Česká republika by tak nemusela být schopna dostát své povinnosti 
vyplývající z rozhodnutí 2017/899, které je závazné pro všechny 
členské státy EU. Z hlediska mezinárodní kmitočtové koordinace 
by pak případné zmaření procesu přechodu znamenalo pro Českou 
republiku zcela zásadní komplikace, protože DVB-T2 využívá zcela 
nový kmitočtový plán, sestavený ve spolupráci se všemi sousedními 

tohoto ustanovení se nejedná o případ, kde by členské státy měly 
možnost volby, ale nařizuje členským státům uvedená plnění osvobodit 
od daně. Tato ustanovení jsou proto znovu vracena zpět do zákona o 
dani z přidané hodnoty, a to i přesto, že v podmínkách České republiky 
veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání Českého rozhlasu a České 
televize není předmětem daně. 
Navrhovaná novelizace tedy pouze narovnává právní stav do té míry, 
aby byl opět v souladu s unijním právem. Česká republika je povinna 
takto postupovat a není možné vytvořit takový právní stav, kdy potřeba 
financovat některé konkrétní procesy vyústí v účelové nerespektování 
unijních právních předpisů a k vědomě vytvořené neslučitelnosti zákona 
o dani z přidané hodnoty se směrnicí o DPH. 
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státy České republiky. Obdobně Česká republika musí umožnit 
implementaci nových kmitočtových plánů v sousedních státech, kde 
probíhá rovněž přechod na systém DVB-T2. Zdárný přechod 
na DVB-T2 a uvolnění pásma 700 MHz ve stanoveném termínu jsou 
zcela ve veřejném zájmu a navrhovaná úprava by mohla znamenat 
jejich zásadní ohrožení, což by mohlo ve svém důsledku vystavit 
Českou republiku sankcím ze strany Evropské komise. Pro zdárné 
dokončení přechodu by pak musely být nalezeny jiné prostředky 
z veřejných zdrojů.  

Obdobně se navrhovaná úprava dotkne postavení Českého rozhlasu, 
který v současné době při přípravě na proces digitalizace rozhlasového 
vysílání v České republice provádí testovací rozhlasové digitální 
vysílání. I v jeho případě by tak navrhovaná úprava měla zásadní dopad 
na zdárný průběh tohoto procesu. 

Vzhledem k uvedenému ČTÚ navrhuje, aby v části třetí, čl. V. byly 
body 93 a 120 bez náhrady vypuštěny. 

Závěr 

Zásadní připomínka ČTÚ se týká ustanovení, jejichž přijetím by došlo 
k nepředvídanému zatížení rozpočtu České televize a je uplatňována 
především z důvodu zásadního potenciálu navrhované úpravy pro 
zbrzdění již zahájeného přechodu na DVB-T2, který je nezbytný pro 
rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 2017/899 nařízeného 
uvolnění pásma 700 MHz, za který nese ČTÚ určitou 
spoluodpovědnost. 

33. Exekutorská 
komora 

 

1. Z k § 18a odst. 2 
Exekutorská komora ČR je toho názoru, že mezi oprávněné subjekty, 
kterým budou dle ust. § 18a odst. 2 návrhu změny zákona o 
Finanční správě České republiky poskytovány údaje z daňové 
analytické evidence, by měli být explicitně zařazeni také soudní 
exekutoři. 

Výše uvedená připomínka vychází ze skutečnosti, že předmětný návrh 
zákona mezi oprávněné subjekty výslovně řadí také soudy (viz ust. § 
18a odst. 2 písm. g)). Pakliže jsou mezi oprávněnými subjekty 
jmenovány také orgány činné v trestním řízení (viz ust. § 18a odst. 2 
písm. e)), tedy mimo jiné soudy, jež vystupují v trestním řízení, má 
Komora za to, že explicitně uvedeným pojmem „soudy“ se rozumí 
soudy vystupující v řízení civilním. Do působnosti těchto civilních 
soudů pak nepochybně spadá i výkon rozhodnutí dle části šesté zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, potažmo s přihlédnutím k ust. § 
52 odst. 1 a 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád), také exekuční řízení. S ohledem na 

Nevyhověno. 
1. Základním smyslem vytvoření daňové analytické evidence je, aby 
vzhledem k důležitosti údajů, které do ní budou vkládány (a případně 
z ní poskytovány), byl upraven přístup k daňové analytické evidenci 
přísněji, než jako je tomu v případě „běžných údajů“ v rámci správy 
daní. Přístup k této evidenci nebude mít stejná množina orgánů a osob, 
která může díky průlomům v povinnosti mlčenlivosti správce daně od 
něj požadovat údaje, na které se tato mlčenlivost vztahuje. Koncepčním 
řešením je, že přístup k údajům obsaženým v uvedené evidenci bude 
poskytnut pouze zúžené množině orgánů a osob, kterým svědčí ochrana 
důležitých společenských zájmů nebo úzká návaznost na správu daní 
jako takovou. Konkrétně se bude jednat o orgány, které:  
• zajišťují zejména bezpečnost státu a jeho občanů – orgány činné v 

trestním řízení, zpravodajské a kvazizpravodajské služby 
(Finanční analytický úřad), 

• orgány, které se podílejí na správě daní, které má předmětná 
evidence svým účelem sloužit, orgány, jejichž činnost je s touto 
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současnou existenci tzv. dvojkolejnosti výkonu rozhodnutí je nanejvýš 
žádoucí, aby oba orgány, jež výkon rozhodnutí provádí (v případě 
soudního výkonu rozhodnutí soud, v případě exekučního řízení soudní 
exekutor), měly obdobné pravomoci a prostředky zjišťování majetku 
povinných. 

Explicitnímu uvedení soudních exekutorů mezi oprávněné subjekty 
nebrání ani návětí ust. § 18a odst. 2 připomínkovaného návrhu zákona, 
když jiným právním předpisem, který stanovuje rozsah a podmínky 
poskytnutí údajů, jež jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti podle 
daňového řádu, je právě zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Podle ust. § 33 odst. 3 
citovaného zákona je orgán správy daní povinen poskytnout 
exekutorovi údaje potřebné k vedení exekuce, přičemž pracovník 
správce daně se nemůže při poskytování těchto údajů dovolávat 
povinnosti mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu (daňového 
řádu). 

Závěrem je na místě dodat, že explicitním uvedením soudních 
exekutorů mezi oprávněné subjekty bude dle názoru Komory také 
účinně zamezeno případným výkladovým sporům o to, zda může být 
soudní exekutor ve smyslu připomínkovaného návrhu zákona 
považován s přihlédnutím k ust. § 28 ve spojení s ust. § 52 odst. 2 
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, považován za soud, a 
potažmo tedy za oprávněný subjekt, či nikoli. 

správou daní nedílně spjata či orgány, které tuto správu daní řídí 
nebo kontrolují (zejména samotné orgány Finanční správy České 
republiky, orgány Celní správy České republiky, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, správní soudy či soudy jako 
orgány příslušné k řešení agendy náhrady škody způsobené při 
výkonu správy daní jako výkonu veřejné moci). 

Soudní exekutory vzhledem k charakteru jejich činnosti nelze do 
uvedených množin zařadit. 
 
2. Pokud jde o v připomínce naznačený sporný výklad pojmu „soud“ 
v tom smyslu, zda zahrnuje též soudního exekutora, v rámci navrženého 
výčtu orgánů, které budou moci získat údaje z daňové analytické 
evidence, bude explicitně uvedeno, ve vztahu ke kterým působnostem 
soudu je tato možnost dáno, a to ve vazbě na průlomy do daňové 
mlčenlivosti ve vztahu k soudům, jak jsou upraveny v daňovém řádu. 
Bude tedy postaveno najisto, že pojem „soud“ nezahrnuje soudního 
exekutora. 
 

33. Exekutorská 
komora 

 

2. Z k § 42a odst. 1 

Dle důvodové zprávy je smyslem navrhované změny zcela správně 
napravit současný problém s daňovým zatížením plátce daně v 
situacích, kdy tento plátce nedostal zcela nebo částečně zaplaceno.  

Osnova se snaží nadefinovat v tomto ustanovení „skutečně nedobytnou 
pohledávku“. 

Ve vymezení spatřujeme tyto problémy: 

a. za nedobytnou se považuje pohledávka v případě, že byla 
neúspěšně vymáhána „na základě“ (?) výkonu rozhodnutí (dále jen 
„VR“); to neplatí, pokud byl výkon rozhodnutí zastaven anebo jej 
nebylo možno provést z důvodu jiného řízení 

i. osnova je poměrně vágní v tom, že nedefinuje blíže, co 
znamená, že pohledávka byla vymáhána neúspěšně (z pohledu věřitele 
může např. být částečné vymožení považováno za úspěšné, pokud sám 
věřitel neočekával vymožení) – kategorie „úspěšnost“ není vhodná, 

Vyhověno částečně. 
Opravy základu daně v případech vymáhání byly omezeny jenom na 
exekuční řízení. Neúspěšný výkon rozhodnutí dle dispozic oprávněného 
nezaručuje definitivní nezaplacení, v exekučním řízení lze navíc v jedné 
věci zvolit více způsobů exekuce. 
Pro zajištění maximální možné právní jistoty věřitelů a dlužníků 
ohledně jejich práv a povinností, jsou pravidla pro opravy základu daně 
při nezaplacení zdanitelného plnění nastavena tak, aby tyto opravy byly 
prováděny a jejich výše byla odvislá od přesně vymezených situací 
resp. od zahájení, průběhu nebo výsledku konkrétních řízení, jakými 
jsou insolvenční řízení, exekuční řízení a řízení o pozůstalosti. 
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nadto není patrné, jak věřitel bude danou skutečnost prokazovat  

ii. osnova nijak nerozlišuje mezi jednotlivými způsoby VR => 
některé „marné“ způsoby VR končí vydáním usnesení o zastavení VR 
(např. § 336m odst. 3 OSŘ), jiné nikoliv (např. § 306 odst. 2 OSŘ – 
zde VR prostě ex lege zaniká, aniž se vydává usnesení o zastavení) 

iii. osnova opomíná skutečnost, že VR může být zastaven pro 
„nemajetnost povinného“ (§ 268 odst. 1 písm. e) OSŘ) 

iv. osnova současně opomíná, že skutečnost, že jeden způsob 
výkonu rozhodnutí byl neúspěšný, vůbec neznamená, že lze 
pohledávku dobýt jiným způsobem 

v. osnova nerozlišuje situace, kdy VR nelze provést z důvodu 
jiného řízení – je jistě rozdíl mezi tím, když VR nelze provést z důvodu 
vedeného insolvenčního řízení anebo z důvodu předcházející exekuce 
(zákon č. 119/2001 Sb.), která je také vedena marně 

 výkon rozhodnutí by v tomto směru měl být zcela z osnovy 
vypuštěn, anebo by návrh měl být více precizován (např. že věřitel 
byl neúspěšný ve vícero různých výkonech rozhodnutí)  

b. za nedobytnou se považuje pohledávka v případě, že byla 
neúspěšně vymáhána „na základě“ (?) exekuce; to neplatí, pokud byla 
exekuce zastavena anebo jí nebylo možno provést z důvodu jiného 
řízení 

i. osnova je poměrně vágní v tom, že nedefinuje blíže, co 
znamená, že pohledávka byla vymáhána neúspěšně (z pohledu věřitele 
může např. být částečné vymožení považováno za úspěšné, pokud sám 
věřitel neočekával vymožení) – kategorie „úspěšnost“ není vhodná, 
nadto není patrné, jak věřitel bude danou skutečnost prokazovat  

ii. osnova opomíná skutečnost, že exekuce může být zastavena 
pro „nemajetnost povinného“ (§ 89 EŘ ve spojení s § 268 odst. 1 písm. 
e) OSŘ) 

iii. osnova nerozlišuje situace, kdy exekuci nelze provést 
z důvodu jiného řízení – je jistě rozdíl mezi tím, když exekuci nelze 
provést z důvodu vedeného insolvenčního řízení anebo z důvodu 
předcházející exekuce (zákon č. 119/2001 Sb.), která je také vedena 
marně. 
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 návrh by měl být více precizován (k tomu viz níže) 

c. osnova opomíjí (s výjimkou bagatelních pohledávek) situaci, 
kdy je pohledávka zjevně nedobytná, ale věřitel nezahájil vymáhací 
řízení (exekuce, VR, z rozličných důvodů se nevede insolvenční řízení)  

i. osnova nutí zahajovat (písm. b)) věřitele exekuční řízení tam, 
kde je již od počátku zřejmé, že taková exekuce je marná 

ii. osnova nutí „uměle udržovat při životě“ (písm. f)) exekuční 
řízení i tam, kde je zřejmé, že taková exekuce je marná 

Shora uvedené pak prohlubuje současný problém v oblasti exekucí, kdy 
exekuční řízení je nadužíváno tím, že věřitelé podávají exekuční 
návrhy i tam, kde již od počátku zřejmé, že exekuce bude marná <cca 
4 % exekucí se týká osob, které mají jen jednu exekuci, cca polovina 
nových exekucí jsou exekuce na dlužníky s 10 a více exekucemi>. 
Takový systém pak vede k předluženosti fyzických osob, která s sebou 
přináší v mnoha oblastech politiky negativní jevy, které jsou těžko 
řešitelné (viz debaty o změny v oblasti oddlužení v gesci ministerstva 
spravedlnosti).  

Jedním z důvodů, který osnova neodstraňuje (ale prohlubuje), je 
skutečnost, že věřitel je v zásadě „tlačen“ k tomu, aby zahajoval 
exekuční řízení jenom kvůli tomu, aby mohl vůči finanční správě 
prokázat nedobytnost pohledávky. 

To se netýká pouze opravy základu daně z přidané hodnoty, ale také 
odpisu pohledávky z pohledu zákona o dani z příjmu.  

 návrh by měl být ve spolupráci s MSp přepracován a 
předložen v komplexní podobě, která nebude prohlubovat 
současné strukturální problémy v exekuční oblasti 

Možné řešení 
Věřitel by v případě, že disponuje exekučním titulem, mohl požádat 
soudního exekutora o vypracování „zprávy o solventnosti“. Exekutor 
by v takovém případě provedl lustraci ohledně jmění dlužníka, tj. 
aktiva (majetek => obdobně jako činí v exekučním řízení) i pasiva 
(ostatní dluhy, které „předchází“ dluhu daného věřitele).  

Ve zcela zjevných případech by exekutor podal zprávu o zjevné 
nesolventnosti dlužníka. Tato zpráva by poté jakožto veřejná listina 
mohla soužit k odpisu pohledávky a opravy základu DPH. Věřitel by 
díky tomu ušetřil tím, že by nepodal exekuční návrh a ušetřil si náklady 
spojené s vymáháním.  
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Zprávu o solventnosti by bylo možné např. uplatnit po uplynutí lhůty 
uvedené v odst. 3 písm. c).  

Takové řešení není nijak v evropském právním prostředí neobvyklé 
(viz např. Belgie, kde jsou zprávy o solventnosti vydávány ještě před 
zahájením nalézacího řízení). 

33. Exekutorská 
komora 

 

3. Z k § 42a odst. 3 písm. j) 

Toto ustanovení je poměrně vágní. V kontextu tohoto ustanovení 
Komora upozorňuje na existenci Centrální evidence exekucí (§ 125 EŘ 
), která vznikla specificky pro potřeby (designovaných) věřitelů, kteří si 
zde mohou ověřit, zda proti jeho (budoucímu) dlužníku jsou vedena 
exekuční řízení, tedy zda tento je rizikový co do případného hrazení 
svých závazků. 

 navrhujeme doplnit do tohoto ustanovení demonstrativně, 
že věřitel může prokázat správci daně, že nebyl nedbalý tím, že 
předloží výpis z centrální evidence exekucí, z něhož bude vyplývat, 
že proti dlužníkovi nebylo k rozhodnému dni (vznik závazku atp.) 
vedeno exekuční řízení 

Nevyhověno.   
Zařadit do zákona předložení „negativního“ výpisu z centrální evidence 
exekucí jako prostředku osvědčujícího solventnost odběratele není 
vhodné – jedná se pouze o jeden z možných důkazních prostředků, 
přičemž volba konkrétních důkazních prostředků je na věřiteli a navíc 
různé indicie o možné ne/solventnosti je nutné hodnotit jednotlivě, ale i 
v jejich celkovém kontextu. Existence „negativního“ výpisu z centrální 
evidence exekucí sama o sobě nutně neznamená, že věřitel ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění nevěděl ani nemohl vědět, že jím 
poskytnuté plnění nebude zcela nebo zčásti zaplaceno.  
 

33. Exekutorská 
komora 

 

4. Z k § 42b odst. 1 písm. d) a § 42c 

Je jistě žádoucí, aby věřitel v případě, kdy je již vedeno exekuční řízení 
a toto se jeví věřiteli jako marné, měl možnost opravit výši základu 
daně.  

Přenos břemene odhadu na věřitele se nám nicméně nejeví jako 
vhodný, neboť výrazně věřitele zatěžuje prvotní a následující 
administrativou (§ 42 c). 

Stejně jako u shora uvedenému návrhu stran „zpráv o solventnosti“ by 
bylo spíše na místě umožnit věřiteli si za přiměřenou úplatu od 
soudního exekutora vyžádat kvalifikovaný odhad progresu exekučního 
řízení (tj. zda a v jaké výši lze očekávat vymožení). 

V takovém případě (tedy pokud využije věřitele kvalifikovaného 
odhadu soudního exekutora) by bylo možno lhůtu podle § 42a odst. 1 
písm. f) zkrátit neboť lze očekávat ze strany exekutora více 
kvalifikovaný odhad než v případě odhadu ze strany samotného 
věřitele.  

 navrhujeme upravit návrh v duchu shora řečeného 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava byla pozměněna tak, že došlo k rozšíření případů 
možné opravy základu daně v případě exekučních řízení (vyjmenované 
případy zastavení řízení) a zkrácení doby pro opravu (2 roky od vydání 
prvního exekučního příkazu). 
Oprava základu daně na základě kvalifikovaného odhadu by neměla 
v případě exekucí nastávat, jejím cílem je umožnit opravu základu daně 
věřitelům v případě táhnoucích se insolvenčníhch řízení a řízení o 
pozůstalosti.  
 

37. Hlavní město 
Praha 

1. D k Části první čl. I: 
k bodu 4 (§ 6 odst. 12): 
- v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády na 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
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konci textu doplnit slova „, a to včetně odkazů na poznámku pod 
čarou“ 

záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

37. Hlavní město 
Praha 

2. D k bodu 8 (§ 7 odst. 8): 
- v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) a odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády text nahradit textem: „V § 7 se na konci textu odstavce 8 
doplňují slova „, s výjimkou pojistného na sociální zabezpečení, 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, které lze uplatnit do výše tří čtvrtin zaplaceného 
pojistného, avšak pouze do výše tří čtvrtin pojistného vypočteného z 
maximálního vyměřovacího základu stanoveného pro toto pojistné“.“ 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

37. Hlavní město 
Praha 

3. D k bodu 9 (§ 8 odst. 4): 
- v souladu s čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády slova 
„za text“ nahradit slovy „za slova“ a slova „vkládá text“ nahradit slovy 
„vkládají slova“ 

Vyhověno. 
 

37. Hlavní město 
Praha 

4. D k bodu 16 (§ 23 odst. 4 písm. b)): 
- v souladu s čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády slova 
„vkládá text“ nahradit slovy „vkládají slova“ 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

37. Hlavní město 
Praha 

5. D k bodům 20 až 22 (§ 23d odst. 2 až 4): 
- v souladu s čl. 69 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova 
„podle předchozí věty“ nahradit slovy „podle věty první“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

6. D k bodu 23 (§ 23e a 23g až 23i) 
- u § 23e odst. 3 písm. b), v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, čárku na konci textu nahradit středníkem 
a u písmene d) slovo „písmena“ nahradit slovem „písmen“ 
- u § 23g odst. 2 písm. a) a b) a odst. 5 písm. a), v souladu s čl. 
26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, čárku na konci textu nahradit 
středníkem 
- u § 23h v označení text „§ 13h“ nahradit textem „§ 23h“ 
- u § 23i odst. 2 písm. a), v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, čárku na konci textu nahradit středníkem 

Vyhověno částečně. 
 

37. Hlavní město 
Praha 

7. D k bodům 24 a 38 (§ 24 odst. 2 písm. f) a § 38h odst. 14): 
- u § 24 odst. 2 písm. f) větu „Poznámka pod čarou č. 21 se 
zrušuje.“ a u § 38h odst. 14 slova „včetně poznámky pod čarou č. 21“ 
vypustit (provedeno již v bodu 4) 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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37. Hlavní město 
Praha 

8. D k bodu 32 (§ 38a odst. 1): 
za text „odst. 1“ vložit slova „větě osmé“ 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

37. Hlavní město 
Praha 

9. D k bodu 34 (§ 38fa odst. 8 písm. a) a b)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, čárku 
na konci textu nahradit středníkem 

Nevyhověno. 
V případě písmene b) se nejedná o další samostatnou větu.  Písmena a) 
až c) vymezují poplatníky, kteří si mohou snížit si daň za podmínek 
stanovených v úvodních části ustanovení § 38fa odst. 8 zákona o daních 
z příjmů. 

37. Hlavní město 
Praha 

10. D k Části třetí čl. V: 
k bodům 4, 6, 27, 50, 55, 57, 101, 114, 137 a 234 (§ 4 odst. 1, § 13 
odst. 4, § 32 odst. 2 písm. a), § 36 odst. 6 písm. c) a odst. 14 písm. a) 
bodu 2, § 61 písm. g) bodu 1, § 69 odst. 2 písm. a), § 79 odst. 2 písm. 
a) a odst. 4 písm. a) a § 108 odst. 4 písm. a) až f)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády u § 4 
odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2, § 32 odst. 2 písm. a), § 36 odst. 6 písm. c) a 
odst. 14 písm. a) bodu 2, § 61 písm. g) bodu 1, § 69 odst. 2 písm. a), § 
79 odst. 2 písm. a) a odst. 4 písm. a) a § 108 odst. 4 písm. a) až f) čárku 
na konci textu nahradit středníkem a u § 4 odst. 1 písm. m) a § 13 odst. 
4 slovo „čárkou“ nahradit slovem „středníkem“ 

Vysvětleno. 
Zmíněná ustanovení jsou navržena v souladu s čl. 42 Legislativních 
pravidel vlády, který upravuje vyjádření variant. 

37. Hlavní město 
Praha 

11. D k bodu 14 (§ 5 odst. 4): 
- v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády slova „, 
a to včetně odkazu na poznámku pod čarou“ vypustit a dále na konci 
doplnit tečku 

Vyhověno částečně. 
Na konec textu novelizačního bodu byla doplněna tečna. Slova „, a to 
včetně odkazu na poznámku pod čarou“ nebyla vypuštěna, jelikož se 
jedná o zrušení odkazu, který byl v § 5 odst. 4 větě první za slovem 
„úplata“. 

37. Hlavní město 
Praha 

12. D k bodům 20, 22, 23, 35, 36, 42, 53 a 88 (§ 9 odst. 1, § 11, § 19, § 21 
odst. 6, § 36 odst. 5 a § 45 odst. 4): 
- u § 9 odst. 1 za text „odst. 1“, u § 11 odst. 2 za text „odst. 2“ a 
odst. 3 za text „odst. 3“, u § 19 odst. 6 za text „odst. 6“ a odst. 7 za text 
„odst. 7“, u § 21 odst. 6 za text „odst. 6“, u § 36 odst. 5 za text „odst. 
5“ a u § 45 odst. 4 za text „odst. 4“ vložit slova „větě první“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

13. D k bodu 31 (§ 15 až 15b): 
- v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) a b) Legislativních pravidel 
vlády bod rozdělit  
do 2 bodů, přičemž první bude obsahovat text: „§ 15 včetně nadpisu 
zní: 
„§ 15 
 
Poukaz 
(1) Poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí nástroj,  

Nevyhověno. 
Podle zmiňovaného ustanovení Legislativních pravidel vlády nelze 
postupovat, neboť ustanovení § 15 zákona o dani z přidané hodnoty byl 
zrušen a není tedy součástí zákona o dani z přidané hodnoty. Proto je 
zapotřebí všechny paragrafy (§ 15, 15a i 15b) nově vložit. 
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a) se kterým je spojena povinnost jej přijmout jako úplatu nebo část 
úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a 
b) na kterém samotném nebo v související dokumentaci jsou uvedeny 
tyto údaje:  
    1. zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, 
nebo  
    2. osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí 
této služby. 
(2) Jednoúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty 
rozumí poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží 
nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň tyto údaje: 
a) sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se 
jedná o plnění osvobozené od daně, a 
b) místo plnění. 
(3) Víceúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty 
rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz.“ 
 
a druhý bude obsahovat text „Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, 
které včetně nadpisu znějí: 

„§ 15a 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového 
poukazu 

(1) Vydání nebo převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně 
z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na 
něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž 
jménem jsou vydání nebo převod provedeny. 

(2) Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě 
jednoúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která 
tento poukaz přijme jako úplatu, se pro účely daně z přidané hodnoty 
nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Přijme-li tato 
osoba jednoúčelový poukaz jako část úplaty, za dodání zboží nebo 
poskytnutí služby se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje 
skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby v části 
odpovídající této části úplaty. 

 (3) Vydá-li osoba povinná k dani jednoúčelový poukaz vlastním 
jménem a tato osoba není osobou povinnou k dani, která má povinnost 
tento poukaz přijmout jako úplatu nebo část úplaty, považuje se vydání 
tohoto poukazu za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se 
poukaz vztahuje, osobou, která má povinnost poukaz přijmout, osobě, 
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která poukaz vydala.  

§ 15b 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového 
poukazu 

(1) Vydání nebo převod víceúčelového poukazu se pro účely daně 
z přidané hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, 
na něž se poukaz vztahuje.  

(2) Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě 
víceúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která 
tento poukaz přijme jako úplatu nebo část úplaty, se pro účely daně 
z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby. 

(3) Je-li v přímé souvislosti s vydáním nebo převodem víceúčelového 
poukazu osobou povinnou k dani jinou než osobou, která má povinnost 
tento poukaz přijmout jako úplatu nebo část úplaty, poskytnuta 
samostatná služba, odstavec 1 se na poskytnutí této služby nepoužije.“ 

37. Hlavní město 
Praha 

14. D k bodu 64 (§ 39 odst. 2 a § 40 odst. 3): 
- v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády slovo 
„text“ nahradit slovem „slova“ a slovo „nahrazuje“ nahradit slovem 
„nahrazují“ 

Vysvětleno. 
Poslední věta čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády říká, že v 
případě, že se nahrazuje text, který neobsahuje slovo nebo slova, 
použije se formulace „text se nahrazuje textem“. V tomto případě se 
jedná o nahrazení stávajícího textu obsahujícího slova textem, který 
neobsahuje slova, a proto byla analogicky k výše uvedenému zvolena 
formulace „text se nahrazuje textem“. 

37. Hlavní město 
Praha 

15. D k bodu 66 (§ 42 odst. 1): 
- vypustit označení odstavce 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

16. D k bodu 80 (§ 42a až 42d, 42f a 42g):  
- u § 42a odst. 1 písm. a), b) a písm. c) bodu 3, odst. 3 písm. g) a 
odst. 5 písm. a), § 42b odst. 1 písm. b), § 42c odst. 3 písm. a), § 42f 
odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. e) a g), odst. 4 písm. e) až g) a písm. l) 
bodu 3 a odst. 5 písm. h) a písm. k) bodu 2 a § 42g odst. 1 písm. a) 
až d), v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, čárku 
na konci textu nahradit středníkem 
- u § 42d odst. 3, v souladu s čl. 41 odst. 1 a čl. 69 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, slovo „ustanovení“ vypustit 

Vysvětleno. 
Zmíněná ustanovení jsou navržena v souladu s čl. 42 Legislativních 
pravidel vlády, který upravuje vyjádření variant. 
 
Slovo „ustanovení“ bylo v § 42d odst. 3 vypuštěno. 

37. Hlavní město 
Praha 

17. D k bodům 82 a 83 (§ 43 odst. 1): 
- u odstavce 1 za text „odst. 1“ vložit slova „větě druhé“ 
- u odst. 2 písm. a) bodů 1 a 2, v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, čárku na konci textu nahradit středníkem 

Vysvětleno. 
Do bodu 82 byla vložena slova „větě druhé“. 
Bod 83 je v souladu s čl. 42 Legislativních pravidel vlády, který 
upravuje vyjádření variant. 
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37. Hlavní město 
Praha 

18. D k bodům 85 a 86 (§ 45 odst. 1): 
- v úvodní části slovo „výši“ nahradit slovem „výše“ 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády slovo 
„čárkou“ nahradit slovem „středníkem“ 

Vysvětleno. 
V úvodní části bylo slovo „výši“ nahrazeno slovem „výše“. 
Bod 86 je v souladu s čl. 42 Legislativních pravidel vlády, který 
upravuje vyjádření variant. 

37. Hlavní město 
Praha 

19. D k bodu 93 (§ 53): 
- v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády slova „Za § 52 se vkládá nový § 53, který včetně nadpisu zní:“ 
nahradit slovy „§ 53 včetně nadpisu zní:“ 

Vysvětleno. 
Jedná se o vložení nového paragrafu v souladu s Čl. 58 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

37. Hlavní město 
Praha 

20. D k bodům 94 a 96 (§ 54 odst. 1 písm. o) a § 56a odst. 3 písm. c) až 
e)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády u § 54 
odst. 1 písm. o) za slovem „plynů“ a u § 56a odst. 3 písm. c) až e) na 
konci textu nahradit čárku středníkem 

Vysvětleno. 
Body 94 a 96 jsou v souladu s čl. 42 Legislativních pravidel vlády, 
který upravuje vyjádření variant. 

37. Hlavní město 
Praha 

21. D k bodu 99 (§ 58 odst. 2 písm. a)): 
- za slovo „mléka“ vložit čárku a před slovem „pokud“ čárku 
vypustit 

Vysvětleno. 
Věta „pokud jsou dodány pro přímé použití v rámci zdravotní služby“ 
je vedlejší věta, která musí být oddělena čárkou od věty hlavní. 

37. Hlavní město 
Praha 

22. D k bodu 116 (§ 71 odst. 4 písm. d)): 
- v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) a odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády za slova „na konci“ vložit slovo „textu“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

23. D k bodu 135 (§ 78da): 
- v souladu s čl. 26 odst. 2 Legislativních pravidel vlády zvážit 
označení paragrafu 

Vysvětleno. 
§ 78da je součástí ustanovení § 78 a násl. se skupinovým nadpisem 
„Úprava odpočtu daně“. 

37. Hlavní město 
Praha 

24. D k bodu 139 (§ 79 odst. 6): 
- v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády slovo 
„text“ nahradit slovem „slova“ a slova „nahrazuje textem“ nahradit 
slovy „nahrazují slovy“ 

Vyhověno. 
 

37. Hlavní město 
Praha 

25. D k bodu 140 (§ 79 odst. 7): 
- slovo „odstavce“ nahradit slovem „odstavců“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

26. D k bodům 176 až 178 a 193 (§ 82b a § 86 odst. 5): 
- u § 82b odst. 5 za text „odst. 5“ vložit slova „větě druhé“ 
- u § 82b odst. 7 za text „odst. 7“ vložit slova „větě první“ 
- u § 82b odst. 8 za text „odst. 8“ vložit slova „větě první“ a za 
slovo „a“ vložit slova „větě třetí“ 
- u § 86 odst. 5 za text „odst. 5“ vložit slova „větě první“ a za 
slovo „a“ vložit slova „větě třetí“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

27. D k Části čtvrté čl. VII: 
k bodu 6 (§ 3a odst. 2): 
- v souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády slova 
„směrnice Rady 2003/96/ES“ nahradit slovy „použitelného předpisu 

Nevyhověno. 
Byl ponechán odkaz „směrnice Rady 2003/96/ES“, neboť se jedná 
konkrétně o tuto směrnici, která je klíčovou normou pro toto zmocnění, 
bližší specifikaci této směrnice již obsahuje poznámka pod čarou č. 1. 
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Evropské unie“ a doplnit odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést 
úplnou citaci 

37. Hlavní město 
Praha 

28. D k bodům 7 až 9, 14, 17 a 51 až 53 (§ 45 odst. 1 písm. a) až c), § 49 
odst. 6, § 56 odst. 1 a § 134m odst. písm. d) až f)): 
- v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády slovo 
„text“ nahradit slovem „slova“ a slova „nahrazuje textem“ nahradit 
slovy „nahrazují slovy“ 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že se v případě těchto bodů jedná pouze o čísla 
spojená spojkou, se považuje za vhodnější použití formulace „text se 
nahrazuje textem“. 

37. Hlavní město 
Praha 

29. D k bodům 12, 13, 18 až 20, 23 a 61 (§ 45 odst. 3 písm. k) a l), § 59 
odst. 1 písm. c), i) a j), § 114a odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a b) 
a § 135q odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády u § 45 
odst. 3 písm. k) tečku nahradit čárkou a u ostatních ustanovení čárku 
nahradit středníkem 

Vysvětleno. 
Zmíněná ustanovení jsou navržena v souladu s čl. 42 Legislativních 
pravidel vlády, který upravuje vyjádření variant. 

37. Hlavní město 
Praha 

30. D k bodům 24, 28, 37, 43 a 68 (§ 115 odst. 3, § 118 odst. 6, § 122 odst. 
4 a 7 a § 135zh odst. 1): 
- u § 115 odst. 3 za text „odst. 3“, u § 118 odst. 6 za text „odst. 6“, u § 
122 odst. 4 za text „odst. 4“ a odst. 7 za text „odst. 7“ a u § 135zh odst. 
1 za text „odst. 1“ vložit slova „větě první 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

31. D k bodům 36 a 41 (§ 122): 
- u odstavce 3 za text „odst. 3“ a odstavce 5 za text „odst. 5“ 
vložit slova „větě třetí“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

32. D k bodu 50 (§ 134m odst. 1 písm. a)): 
- v souladu s čl. 57 odst. 4 písm. n) Legislativních pravidel 
vlády slovo „text“ nahradit slovem „číslo“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

33. D k bodu 56 (§ 135m odst. 2): 
- v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) a odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády za slovo „konci“ vložit slovo „textu“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

34. D k Části sedmé čl. XII: 
k bodu 4 (§ 13zd odst. 2 písm. a)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády čárku 
na konci textu nahradit středníkem 

Vysvětleno. 
Text pododstavce není samostatnou větou v jazykovém smyslu. Čl. 26 
odst. 6 Legislativních pravidel vlády se tak nepoužije. 

37. Hlavní město 
Praha 

35. D k bodu 9 (příloze č. 2 oddílu I čl. B větě první): 
- v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. g) a odst. 9 Legislativních 
pravidel vlády za slovo „konec“ vložit slovo „textu“ 

Vyhověno. 
Návrh zákona byl upraven. 

37. Hlavní město 
Praha 

36. D k Části osmé čl. XIII: 
k bodům 7 a 12 (§ 11 odst. 2 písm. h) a § 18a odst. 2 písm. h)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády čárku 
na konci textu nahradit středníkem 

Vysvětleno. 
Uvedený článek Legislativních pravidel vlády se vztahuje na případy 
samostatných vět, což však není případ uvedených ustanovení. Navíc se 
jedná o oddělení středníkem na začátku dané samostatné věty, nikoliv 
na jejím konci. 
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37. Hlavní město 
Praha 

37. D k Části desáté čl. XV: 
- v úvodní části text nahradit textem: „Zákon č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona 
č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona 
č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 163/2009 Sb., zákona 
č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., 
zákona č. 241/2010 Sb., zákona č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 
Sb., zákona č. 3/2011 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., 
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 
Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákon č. 375/2015 Sb., zákona č. 
377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 291/2017 Sb., se mění takto:“ 

Vyhověno. 

37. Hlavní město 
Praha 

38. D k Části jedenácté čl. XVII: 
- u písmen a) a b), v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, čárku na konci textu nahradit středníkem 

Vysvětleno. 
Text pododstavce není samostatnou větou v jazykovém smyslu. Čl. 26 
odst. 6 Legislativních pravidel vlády se tak nepoužije. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z A. Obecné zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
A1 Komplexita předlohy 
Navrhujeme, aby nebyly novely všech daňových předpisů 
spojovány do jednoho souhrnného „balíčku“. 
Zdůvodnění: Obecně nepovažujeme za správné a v souladu s 
legislativními pravidly i judikaturou spojovat do jedné právní normy 
novelizaci všech daňových předpisů. V takovémto případě jsou spojeny 
zcela nesouvisející oblasti právní regulace. Tím, že tímto postupem 
jsou otevřeny téměř všechny daňové předpisy, hrozí dále daleko větší 
riziko, že v rámci projednávání v zákonodárných sborech budou k 
novelám načteny další změny, které neprošly řádným legislativním 
procesem. Je totiž možné načíst v zásadě cokoliv, co se jakkoliv týká 
účetnictví či daní. Konečně v neposlední řadě je zde riziko, že kvůli 
jedné problematické otázce bude celý balíček zdržen, či dokonce 
neschválen. Příkladem, kdy k právě takové situaci došlo, je pak 
poslední novela daňových předpisů (zákon č. 170/2017 Sb.), která díky 
tomu byla schválena později, než se předpokládalo a nabyla 
nestandardně účinnosti 1. 7. 2017, což pak působí například v oblasti 
daně z příjmů mnohé výkladové problémy. Chtěli bychom také 
zdůraznit, že takovýto postup byl kritizován (při projednávání zákona 
č. 170/2017 Sb.) i ze strany LRV. 

Nevyhověno. 
Spojení souvisejících daňových zákonů do jednoho celku je nejenom 
možné, ale i účelné, efektivní a hospodárné. Daňové zákony v širokém 
slova smyslu spolu souvisejí, a proto je logické jejich novely spojit do 
jednoho celku. Není zřejmé, z čeho připomínkové místo dovozuje, že 
„jsou spojeny zcela nesouvisející oblasti právní regulace“. K takovému 
postupu by došlo, pokud by například byla do jednoho celku spojena 
novela zákona o daních z příjmů a novela zákona o pohřebnictví, 
protože jde o novely právních předpisů ze dvou zcela nesouvisejících 
oblastí. Ovšem spojení novely zákona o daních z příjmů a novely 
zákona o dani z přidané hodnoty je spojením novel zákonů ze stejné 
oblasti, z oblasti daní se stejným předmětem regulace, se stejnými 
principy a zásadami a se stejným použitelným subsidiárním právním 
předpisem (daňovým řádem), tak proto zcela nepochybně obstojí.  
Tvrzení, že takový postup je v rozporu s Legislativními pravidly vlády a 
judikaturou, rovněž neobstojí. Není zřejmé, se kterým ustanovením 
Legislativních pravidel vlády a se kterými judikáty je tento postup 
v rozporu. Naopak z čl. 31 odst. 1 písm. e) Legislativních pravidel 
vlády vyplývá, že jde-li o zákon, který obsahuje pouze novely většího 
počtu zákonů, lze uvést například tento nadpis „zákon, kterým se mění 
některé zákony v oblasti (na úseku nebo v souvislosti s přijetím zákona) 
………“. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, je 
přesně takovým návrhem, který Legislativní pravidla vlády výslovně 
připouští, když uvádějí, jak má být takový zákon nazván. 
Spojení novel souvisejících daňových zákonů přispívá i k větší 
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přehlednosti právního řádu, neboť se snižuje počet jednotlivých novel a 
adresáti najdou změny v oblasti daní v jednom právním předpisu. 
Efektivnější a účelnější je rovněž samotný legislativní proces přijímání 
takové novely, neboť lze koncentrovat připomínky a eliminovat riziko 
nežádoucích rozdílů vyplývajících z odděleného přijímání jednotlivých 
novel. 
Argumentace, že při spojení novel do většího celku hrozí vyšší riziko 
načtení pozměňovacích návrhů, neobstojí. Toto riziko je stejně velké 
jako v případě, že by novely byly předloženy samostatně. Buď bude 
pozměňovací návrh předložen k souboru novel, nebo k novele 
jednotlivého daňového zákona. 
Skutečnost, že výše uvedené argumenty jsou relevantní je v současné 
době potvrzena i programovým prohlášením vlády, které výslovně 
uvádí: „změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze 
několika málo souhrnnými novelami“. 
Předkladateli není známo, že by postup spočívající ve spojení novel 
daňových zákonů byl kritizován ze strany Legislativní rady vlády, 
neboť zákon č. 170/2017 Sb. nebyl Legislativní radou vlády 
projednáván. Ve stanovisku tehdejšího předsedy Legislativní rady vlády 
je pouze uvedeno, že postup je nestandardní a zcela nenaplňuje 
požadavky Legislativních pravidel vlády na věcnou souvislost změn 
obsažených v jednom návrhu zákona s tím, že je argumentováno čl. 54 
odst. 3 a čl. 39 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. K tomu je třeba 
uvést, že čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se na danou věc 
nevztahuje, neboť se týká případů, kdy návrh zákona vyvolá novelu 
jiných zákonů, což není případ předkládaného návrhu zákona. Ohledně 
domnělého rozporu s čl. 39 odst. 4 Legislativních pravidel vlády je 
stěžejní posouzení, zda návrh upravuje věci různorodé, které spolu 
bezprostředně nesouvisejí. Předkladatel je přesvědčen, že upravuje věci, 
které nejsou různorodé a které spolu bezprostředně souvisejí, neboť se 
týkají daní a jejich správy v širokém slova smyslu. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. Z A2 Přesvědčivost návrhu 
Navrhujeme, aby důvodová zpráva obsahovala kromě legislativně-
technických rozborů také věcné zdůvodnění navrhovaných řešení a 
změn.  
Zdůvodnění: Důvodová zpráva představuje důležitý výkladový 
prostředek pro správné pochopení a aplikaci novelizovaného předpisu. 
V současné době je až na výjimky tvořena legislativně-technickými 
rozbory, z nichž není dostatečně zřejmý záměr autorů zákona, který by 
však nepochybně napomohl správnému výkladu předpisu jak na straně 
správce daně, tak na straně poplatníka nebo plátce daně. 

Vysvětleno. 
Důvodovou zprávu k návrhu zákona je nutné vnímat jako jeden celek. 
Věcný záměr totiž primárně vyplývá z obecné části důvodové zprávy a 
ze závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. Ve zvláštní části je 
pak komentováno a odůvodněno konkrétní zákonné ustanovení, kterým 
je takový věcný záměr realizován. 
Pokud připomínkové místo naráží na to, že obsahem důvodové zprávy 
jsou „legislativně technické“ rozbory, pak má na mysli patrně pouze 
zvláštní část důvodové zprávy, a nikoliv důvodovou zprávu jako celek. 
Podle Legislativních pravidel vlády pak platí, že do zvláštní části 
důvodové zprávy se nemá přejímat text a argumentace z obecné části 
důvodové zprávy. 
Navíc připomínka je příliš obecná na to, aby ji mohlo být vyhověno. 
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Pokud však někde není věcný záměr dostatečně vyjádřen, tak se 
předkladatel bude snažit tento záměr výslovně do textu důvodové 
zprávy doplnit. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

3. Z A3 Superhrubá mzda 
Nejsme přesvědčeni, že je nezbytné v tuto chvíli rušit institut 
superhrubé mzdy.  
Zdůvodnění: Myšlenka superhrubé mzdy nebyla špatná, pokud jde o 
motivaci dát vědět zaměstnancům, co svého zaměstnavatele skutečně 
stojí a kolik z jejich vlastních příjmů (zaměstnavatelovo pojistné je 
faktickým benefitem samotného zaměstnance) musí zaplatit státu. 
Okolnost, že povědomí o rozsahu daňového zatížení se nijak 
dramaticky nezvýšilo, i když je částka superhrubé mzdy a výsledné 
čisté mzdy uváděna na výplatní pásce, sama o sobě myšlenku 
nezpochybňuje. Stát i zaměstnavatelé měli koncept veřejnosti 
efektivněji prezentovat. Je pravda, že původní ambicí, kterou se 
nepodařilo zákonem dotáhnout do konce, bylo zcela redefinovat mzdu, 
aby i v pracovně právních smlouvách figurovala superhrubá mzda jako 
mzda hrubá, z níž se zaměstnavatelem coby zprostředkujícím plátcem 
sráží jen „zaměstnancovo“ pojistné a zaměstnancova daň z příjmů s 
tím, že žádný „vlastní“ zaměstnavatelský odvod nebude. 
Principiálním důvodem ke zrušení nemůže být okolnost, že podobná 
konstrukce základu daně není ve světě rozšířená. Je pravda, že se 
zahraniční partneři se někdy divili a diví této české invenci. To ale 
samo o sobě neznamená zbytečnost či neústrojnost superhrubé mzdy. 
Zahraniční pracovníci v ČR, poukazující na neobvyklost superhrubé 
mzdy, nejsou těmi, kdo by měl určovat směr české daňové politiky. 
Někdy se dnešní konstrukci vytýká, že „zatemňuje“ výši efektivního 
zdanění, protože 15% zákonem stanovená sazba neodpovídá efektivní 
sazbě na úrovni 20,1 %. Podobná kritika ale není úplně konzistentní, 
protože vychází z implicitního předpokladu, že je to právě dnešní hrubá 
mzda, vůči níž má být výše daňového zatížení poměřováno. Podobná 
kritika ale nebere v úvahu, že původním záměrem bylo deklarovat jako 
příjem zaměstnance právě superhrubou mzdu a vzhledem k ní počítat i 
zatížení. Jinak je s ohledem na zvláštnosti toho kterého daňového a 
pojišťovacího systému (z hlediska jurisdikce) běžné, že se celkové 
efektivní zatížení příjmů přepočítává z jednotlivých sazeb a té či oné 
konstrukční formy odpočitatelnosti nebo či zápočtu daně z příjmů, 
zdravotního nebo sociálního pojistného. Důležité je právě celkové 
efektivní zatížení, které se v různých zemích vždy různě přepočítává, 
nikoliv to, aby právě jedna jeho komponenta (DPFO) numericky přesně 
odpovídala zákonem stanovené (statutární) sazbě. Požadavek takového 
souladu sazeb nepůsobí jako přesvědčivý důvod ke zrušení superhrubé 
mzdy, uvážíme-li, že aktuální návrh MF hodlá opět natrvalo zakotvit 
do právního řádu klouzavě progresivní sazbu daně, takže pro řadu 

Vyhověno.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
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zaměstnanců nebude efektivní sazba tak jak tak rovna některé ze 
statutárních sazeb v zákonné progresivní stupnici, ale nějakému 
zprůměrovanému číslu. V uvedeném kontextu lze na okraj poznamenat, 
že samo solidární zvýšení daně jako dočasný cizorodý prvek mělo být 
po odeznění hospodářské recese a fiskálních tlaků bez náhrady zrušeno, 
nikoliv transformováno do trvalé progresivní stupnice. 
Nezanedbatelné je to, že případné opuštění principu superhrubé mzdy 
vyvolá nemalé náklady zaměstnavatelů kvůli změnám v jimi 
provozovaných informačních systémech, v nichž se zpracovává 
mzdová a personální agenda. 
Pozoruhodné je i to, že speciálně ve vztahu k zaměstnancům je efekt 
celého manévru podobný, jako kdyby se v rámci dnešních pravidel 
snížila rovná statutární sazba DPFO o jeden (případně necelý) 
procentní bod. Je to jedna ze změn, které lze sotva označit za vzorový 
příklad dlouhodobě promyšlené, racionální změny daňového systému. 
Určitou motivaci i smysl nelze návrhu upřít, ale důvod ke změně 
rozhodně není očividný. 
Touto připomínkou nejsou dotčeny další uváděné připomínky pro 
případ, že by předkladatel na zrušení trval. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

4. Z A4 Navržený přechod k 19% sazbě DPFO vnáší řadu prvků 
horizontální nespravedlnosti, vrací do daňového systému širokou 
škálu diferencovaného (co do jeho efektivní výše) analytického 
zdanění příjmů 
V návrhu změny DPFO se v návaznosti na zrušení superhrubé mzdy, 
zvyšuje zdanění fyzických osob z 15 % na 19 %, resp. až na 24 % u 
příjmů převyšujících 1,5 milionu korun. Tato zvýšená sazba dopadne 
na základě § 10 i na příjmy z obchodování s cennými papíry. Tímto se 
zvyšuje zdanění investování, a to o 27 % (19% vs. 15% sazba), 
případně pak v mezním vyjádření až o 60 % (24% vs. 15% sazba) v 
případě příjmů nad 1,5 milionu Kč, jestliže se nesplní podmínky pro 
osvobození. Kromě značného zvýšení daňové zátěže dojde k 
neopodstatněné selekci zdanění u dividendových fondů (kde zůstává 
zachována 15% srážková daň) a u růstových fondů, kde je výnos 
realizován prodejem, který je nově zdaněn mnohem více.  
Pro zmírnění tohoto poměrně dramatického navýšení daňové zátěže u 
části investic na kapitálovém trhu lze např. zvýšit „objemový limit“ pro 
osvobození v § 4 odst. 1 písm. w) ze stávajících 100 000 Kč za rok na 
500 000 Kč za rok. Připomínáme, že uvedený limit je stanoven pro 
hrubou výši příjmu z prodeje, nikoliv pro výši dosaženého zisku, který 
v typických případech tvoří jednotky, nanejvýš nízké desítky, procent z 
celkové částky příjmu z prodeje. Stávající výše limitu je tudíž zpravidla 
nedostačující i pro velmi drobné investory. 
Z hlediska horizontální daňové spravedlnosti zdůrazňujeme, že pro 
podnikatele bez účasti na důchodovém pojištění dojde v intencích 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
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návrhu ke zvýšení daňového zatížení. Zejména v případě příjmů z 
nájmu a ostatních příjmů navržená změna znamená ve většině případů 
výrazný nárůst celkové daňové povinnosti poplatníka. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

5. Z B Konkrétní zásadní připomínky k předloženému materiálu 
1. ČÁST  PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů 
B1 K bodu 7, bodu 8 a bodu 24 (§ 7 odst. 3, § 7 odst. 8, § 24 odst. 2 
písm. f)) 
Navrhujeme přiměřeným způsobem zpřesnit úpravu možnosti 
odečtení tří čtvrtin pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění.  
Zdůvodnění: Navrhované znění je nejasné a přináší daleko více otázek 
než odpovědí, například:  
Není zřejmé, zda je pojistné dalším nákladem, nebo se jedná o 
odčitatelnou položku. Pokud by platila první možnost a nedošlo by k 
úpravě předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění, obáváme se, že by se výpočet pojistného zacyklil: pojistné by 
mohlo být považováno za náklad potřebný ke kalkulaci základu pro 
výpočet pojistného.  
Je třeba postavit najisto, že se jedná o pojistné na daný rok, či pojistné 
zaplacené v daném roce. Navíc je pojistné hrazeno pomocí záloh a 
doplatku pojistného – novela neřeší, zda budou odčitatelné zaplacené 
zálohy (např. v roce 2019) i doplatek pojistného za daný rok (např. za 
rok 2019 v roce 2020, tj. oproti příjmům roku 2020? – co když už 
poplatník nebude mít v roce 2020 příjmy ze samostatné činnosti?) 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

6. Z B2 K bodu 10 (§ 8) 
Navrhujeme sjednocení sazeb daně u obdobných příjmů z 
kapitálového majetku ideálně tak, že i úroky z tuzemských půjček 
budou zdaňovány 15 % sazbou.  
Zdůvodnění: Z navržené úpravy vyplývá distorze, jejíž racionalita 
není samozřejmá. Úroky z tuzemských i zahraničních dluhopisů (pokud 
nebudou osvobozeny od daně) budou zdaňovány 15% daní, ať již 
srážkovou či v rámci daňového přiznání. 15% daní budou zdaňovány 
taktéž úroky z půjček plynoucí ze zahraničí. Pouze v případě úroků z 
tuzemských půjček má být zřejmě aplikována obecná 19% daň. Nezdá 
se, že by podobná diskriminace byla cíleným záměrem předkladatele. 
V této souvislosti je pak obecnou otázkou, zda by veškeré příjmy z 
kapitálového majetku neměly mít možnost zdanění 15% daní dle 
navrhovaného § 16a.  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován.  
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

7. Z B3 K bodu 12 (§ 16) 
Z hlediska objektivního hodnocení návrhu ze strany zákonodárce i 
veřejnosti požadujeme, aby důvodová zpráva a především zpráva RIA 
byla jednoznačně doplněna a rozšířena o případy, kdy navrhovaná 
změna povede u poplatníků k vyššímu zdanění oproti současnému 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 105 z 301 

stavu, a to včetně uvedení příkladů. Bylo by také vhodné, aby byl 
kvantifikován související kladný fiskální efekt. 

novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

8. Z B4 K bodu 23 (§ 23e)  
Navrhujeme plné vypuštění stávající limitace uznatelnosti finančních 
výdajů dle § 25 odst. 1 písm. w). 
Zdůvodnění: Pokud by oba testy (EBITDA i nízká kapitalizace) byly 
zachovány, bylo by navíc vhodné, aby byl přímo v zákoně stanoven 
postup, jaký má být poplatníkem použit, tj. zda testovat nejdříve dle § 
23e a následně dle § 25 odst. 1 písm. w), zda úroky vyloučené podle 
jednoho z testů dále podléhají testování dle druhého z testů atd. 
Důvodová zpráva sice předpokládá, že bude nejdříve test proveden dle 
ustanovení § 25 odst. 1 písm. w), takovouto oporu však nepovažujeme 
za dostačující. 
Ponecháním povinnosti testovat finanční výdaje dle stávajícího 
ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) a nově i dle § 23e dojde k dalšímu 
zesložitění způsobu výpočtu daňové povinnosti poplatníků. Vzhledem 
k obsahovým odlišnostem jednotlivých testů bude navíc poplatník 
povinen evidovat odděleně objem finančních a jiných výdajů 
podléhajících testování pro účely § 23e na jedné straně a pro účely § 25 
odst. 1 písm. w) na straně druhé. 

Vysvětleno. 
Stávající pravidlo tzv. nízké kapitalizace Ministerstvo financí považuje 
za zcela funkční pro vztahy mezi spojenými osobami, kdy je pomocí § 
25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů eliminováno nežádoucí 
nahrazování vkladů společníků půjčkami a úvěry. 
Vedle toho je nutné implementovat Směrnici ATAD, která se 

1) vztahuje na vztahy mezi spojenými i nespojenými osobami 
2) na výpůjční výdaje, což je širší množina, než jsou finanční 

výdaje dle § 25/1/w zákona o daních z příjmů 
3) z výpůjčních výdajů pouze na nadměrné výpůjční výdaje  
4) neuznatelné výpůjční výdaje v jednom zdaňovacím období je 

možné za splnění podmínek odečíst v dalším zdaňovacím 
období atd. 

Není možné zavést systém spočívající v tom, že na poplatníka, který by 
se pohyboval v tzv. bezpečném přístavu, by neplatilo žádné omezující 
pravidlo. To by vedlo k tomu, že by poplatníci začali preferovat půjčku 
od spojených osob oproti vkladům do vlastního kapitálu, což je mj. i 
v rozporu se směrnicí ATAD (do výše 80 mil. Kč by byly všechny 
finanční výdaje od spojených osob daňově uznatelným nákladem bez 
dalšího). 
Aby nedocházelo k uvedenému obcházení zákona, byla uvažována i 
varianta kombinace obou ustanovení. To se však v aplikačním detailu 
jevilo jako téměř nespravovatelné právě ve vztahu, že se nejedná o 
stejné množiny smluvních vztahů ani konkrétních nákladů a směrnice 
ATAD umožňuje přenos neuznatelných výdajů do dalších období.     
Proto byl zvolen přístup, že dlouho užívané, funkční a známé pravidlo 
pro poplatníky i SD v § 25/1/w) zákona o daních z příjmů bylo 
ponecháno a nová pravidla směrnice ATAD budou aplikována pouze na 
ty výpůjční výdaje, které by po aplikaci všech omezujících pravidel (vč. 
§ 25/1/w ZDP) zůstaly uznatelné s tím, že byl zvolen ve vztahu 
k nastavěným limitům minimalistický přístup pro implementaci. To mj. 
považujeme pro uživatele (DS i SD) nejméně zatěžující z hlediska 
zvýšené administrativní náročnosti. 
Pro úplnost je nutné upozornit, že pokud by pravidlo § 25/1/w zákona o 
daních z příjmů) bylo snad zrušeno, musel by být minimalistický 
přístup zásadně přehodnocen, což by negativně dopadlo i na vztahy 
mezi nespojenými osobami. 
Postup při aplikaci jednotlivých testů vyplývá z § 23e odst. 2 zákona o 
daních z příjmů, kde jsou nadměrné výpůjční výdaje definovány jako 
rozdíl mezi daňově uznatelnými výdaji a zdanitelnými příjmy. Z toho je 
zřejmé, že do nadměrných výpůjčních výdajů tj. do testu podle § 23e 
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vstupují pouze daňově uznatelné výdaje tj. po očištění o neuznatelné 
výdaje dle ostatních ustanovení jako například dle § 25/1/w) zákona o 
daních z příjmů. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

9. Z B5 K bodu 23 (§ 23e odst. 1 písm. f))   
Navrhujeme, aby daňová restrikce dopadala pouze na leasingové 
smlouvy dle definice leasingu v  ZDP.  
Zdůvodnění: Domníváme se, že navrhovaná úprava bude v praxi 
působit mnohé výkladové problémy a bude značně komplikovaná a 
náročná na realizaci. Proto nepovažujeme za vhodné rozšiřovat její 
dopad na další nájemní vztahy nad rámec finančního leasingu. 
Domníváme se také, že omezení pouze na leasingové smlouvy je v 
souladu se směrnicí. Při navrhované úpravě bude v praxi působit 
problém stanovení hranice a rozlišovacích kritérií pro definici smluv, 
na které má navrhovaná úprava dopad. 

Nevyhověno. 
Předkladatel chápe záměr připomínky. Pokud by byla tato úprava 
v souladu se směrnicí ATAD, byla by výrazně omezena administrativní 
náročnost, která právě u leasingových splátek bude značná. 
Ale směrnice nedefinuje, co chápe finančním leasingem, pouze 
stanovuje, že výpůjčními výdaji jsou náklady v souvislosti se získáním 
finančních prostředků také prvky nákladů na financování v rámci 
splátek finančního leasingu. Z toho lze vyvodit, že smyslem je 
postihnout jakékoliv smlouvy (nejenom úzce definovaný v zákoně o 
daních z příjmů), kde se jedná o úplatné užití s následným úplatným 
převodem na poplatníka. V případě navrhovaného zúžení by byla 
směrnice ATAD nedostatečně implementována. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

10. Z B6 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. g))  
Požadujeme s ohledem na právní jistotu stanovit, v jakém okamžiku 
vstoupí úrok kapitalizovaný do pořizovací ceny majetku do výpočtu 
„nadměrných výpůjčních výdajů“ (v okamžiku jeho 
zaplacení/zaúčtování do ceny majetku/uplatnění v daňových 
odpisech?). Upozorňujeme, že takový úrok bude systémově velmi 
obtížné vyčíslit. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že se omezují „výdaje“ bude vstupovat 
kapitalizovaný úrok do výpočtu až ve chvíli jeho uplatnění v odpisech 
resp. zůstatkové ceně. Příklady na stanovení výše kapitalizovaných 
úroků budou ve vhodné formě zveřejněny. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

11. Z B7 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. h))  
Požadujeme s ohledem na právní jistotu a omezení diskrece správce 
daně tuto obecnou zbytkovou kategorii rozvést, resp. upřesnit.   

Nevyhověno. 
Smyslem tohoto ustanovení je pouze doplnit výpůjční výdaje o 
kategorii těch výpůjčních výdajů, které mohou vzniknout, aniž by byly 
podchyceny jinými ustanoveními. Za standardních okolností budou 
všechny výpůjční výdaje zahrnuty v písmenech a) až g), přičemž 
ustanovení podle písm. h) se použije pouze v extrémních případech. Lze 
však předpokládat, že v případě, že finanční správa identifikuje výdaje, 
které spadají do této množiny, dá daňovým subjektům tuto skutečnost 
na vědomí, a to způsobem dostupným všem daňovým subjektům. Toto 
ustanovení je proto spíše pojistkou, kterou navíc bude nutné vyložit 
eurokonformním výkladem, proto z hlediska daňových subjektů by 
nemělo dojít k překvapivým výkladům. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

12. Z B8 K § 7 a § 9 
Navrhujeme zařadit následující novelizační body 
1. V § 7 odst. 7 písm. a) se částka "800 000 Kč" nahrazuje částkou "1 
600 000 Kč". 
2. V § 7 odst. 7 písm. b) se částka "600 000 Kč" nahrazuje částkou "1 
200 000 Kč". 
3. V § 7 odst. 7 písm. c) se částka "300 000 Kč" nahrazuje částkou 
"600 000 Kč". 
4. V § 7 odst. 7 písm. d) se částka "400 000 Kč" nahrazuje částkou 

Nevyhověno.  
K nastavení výdajových paušálních limitů bylo přikročeno v nedávné 
novele zákona o daních z příjmů.  Jejich opětovné nastavení na 
předchozí limity není záměrem současné vlády. 
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"800 000 Kč". 
5. V § 9 odst. 4 větě první se částka "300 000 Kč" nahrazuje částkou 
"600 000 Kč". 
Zdůvodnění: Vloni byla přijata novela zákona o dani z příjmu (zákon 
č. 170/2017 Sb.), která mimo jiné snížila absolutní limity pro uplatnění 
výdajových paušálů na polovinu původního stavu. Z příjmů 2 mil Kč se 
snížil limit na 1 mil Kč ročně. 
Tato změna byla do vládního návrhu příslušné novely vnesena ad hoc 
poslaneckým pozměňovacím návrhem bez širší odborné diskuze. 
Snížení těchto tzv. výdajových paušálů, které se mezi osobami 
samostatně výdělečně činnými (OSVČ) staly rozšířeným daňovým 
nástrojem, se tak připojilo k řadě předchozích administrativních kroků, 
citlivě vnímaných drobnými podnikateli jako kroky státu ztěžující 
podmínky pro podnikání. Navrhuje se vrátit příslušná ustanovení do 
původní podoby. HK ČR vnímá opodstatněnost hledání řešení k 
omezení daňových úniků, a tím i k narovnání podmínek na trhu a je si 
samozřejmě vědoma i legitimity diskuze o stávajícím, v lecčems 
neoptimálním rozvržení daňového a obecně odvodového břemene mezi 
korporace, samostatné podnikatele, zaměstnance a spotřebitele. I tyto 
obecné souvislosti vedou HK ČR k diskuzi o konceptu jedné paušální 
daně (JPD), která by pro OSVČ integrovala povinnosti vůči finanční 
správě, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 
Myšlenka JPD je v odborné veřejnosti vnímána jako produktivní, 
třebaže vyžadující podrobnější rozbor všech jejích souvislostí. Proto 
jsme přesvědčeni, že je nanejvýš rozumné, aby v mezičase, než dojde k 
nastavení nového způsobu paušalizace, nebyly přijímány a aplikovány 
izolované úpravy a aby systém zdanění OSVČ zůstal, pokud možno, 
bez podstatných změn až do případné komplexnější reformy realizující 
tu či onu variantu JPD. Časté průběžné změny regulatorního rámce 
nejsou stimulem k efektivnímu podnikání. Návrh má v praxi jen malý 
dopad na celkový výběr daní. Proto je možné vrátit limity výdajových 
paušálů na původní úroveň, aniž by hrozil výrazný výpadek příjmů ve 
veřejných rozpočtech. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

13. Z B9 K Čl. lI Přechodná ustanovení, bod 1 
Navrhujeme v návaznosti na předchozí připomínku, aby se na konci 
tohoto bodu doplnil text, zakládající výjimku, že ustanovení § 7 odst. 7 
a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí pro zdaňovací období 
kalendářního roku, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. 
Zdůvodnění: Přechodné ustanovení umožní využít staronovou výši 
výdajových paušálů i pro letošní rok. 

Nevyhověno.  
Nad rámec zadání této úpravy. Přechodné ustanovení v navrženém 
znění nedosáhne zamýšlené důsledku, tj. aby návrh byl účinný pro rok 
2018. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

14. Z 2. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o DPH 
B10 K bodu 12 § 5 odst. 2 
Navrhujeme na závěr bodu doplnit text z původního znění zákona 

Vysvětleno. 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Afs 100/2016 – 29 česká 
úprava zavádějící fikci nevykonávání samostatné ekonomické činnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 108 z 301 

„…nebo činnosti, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé 
činnosti.“  
Zdůvodnění: Stávající návrh novely by mohl vést k nejasnostem 
ohledně DPH režimu činnosti členů statutárních orgánů, kteří by se v 
případě negativního výkladu museli registrovat k DPH a odvádět daň. 
V případě nezohlednění této připomínky žádáme o doplnění důvodové 
zprávy 

u všech osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, je v 
rozporu se směrnicí o DPH. 
Tak jako ve všech ostatních případech je u každé dotčené osoby třeba 
určit, zda je osobou povinnou k dani na základě podmínek stanovených 
v § 5 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty (tj. zda vykonává 
ekonomickou činnost samostatně) či zda vztah, ze kterého její činnost 
vyplývá, je obdobný vztahu zaměstnaneckému. Vzhledem k tomu, že 
činnost členů statutárních orgánů může být posuzována různě 
s ohledem na míru jejich samostatnosti, využívání zdrojů a míru rizika, 
kterou v rámci výkonu své činnosti nesou, stejně tak jako podmínky 
nastavené ve smlouvách mohou být různé, nelze použít zjednodušení, 
kterým by se pro všechny takové případy stanovil univerzální přístup. 
Nutnost posuzování jednotlivých případů individuálně uvádí i text 
důvodové zprávy. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

15. Z B11 K bodu 31 (§ 15 odst. 2)  -  obecně k definici jednoúčelových 
poukazů v situaci nemožnosti stanovit základ daně k datu jeho 
vystavení resp. uskutečnění zdanitelného plnění 
Navrhujeme vymezit v zákoně či alespoň zdůvodnit v důvodové 
zprávě rozdílnou definici poukazu ve vztahu k (absentující) definici 
slevy, která obecně nepodléhá novým pravidlům o poukazech 
Zdůvodnění: S ohledem na záměry uvedené ve Směrnici Rady (EU) 
2016/1065 o zacházení s poukazy uvedené pod důvodem č. (4) 
doporučujeme v zákoně vymezit nebo alespoň v důvodové zprávě 
zdůvodnit, že se nová pravidla ohledně poukazů netýkají nástrojů 
opravňujících držitele ke slevě při nákupu zboží nebo služeb. Toto 
základní vymezení je klíčové pro způsob nahlížení na definici poukazů 
a její odlišení od slev (které návrh zákona nijak, ani ideově, vůči 
poukazům nevymezuje). Zabrání se tím tak nejasnosti a mnoha 
souvisejícím dotazům, kdy by za vouchery ze stávajícího návrhu 
zákona a definic poukazu mohly být nesprávně považovány či 
pochopeny situace typu vydávání slevových knížek obsahujících velké 
množství slev, distribuované předem neurčenému počtu subjektů např. 
formou přílohy k dennímu tisku apod. (obsahující např. 100 Kč slevu 
na nákup klávesnice k počítači), přičemž oproti vydání či převodu 
těchto slevových knížek není ze strany jednotlivých článků přijímána 
žádná úplata, slouží pouze jako doklad o nároku na slevu ze strany 
koncového zákazníka. 
 
Návrh: Doporučujeme zavést přímo do zákona jasnou definici vydání 
poukazu za podmínky související budoucí úplaty a taktéž definici 
osoby výstavce a tuto vymezit oproti osobě „pouhého distributora“. 
Zdůvodnění:  Zde předpokládáme, že záměrem není zahrnout do 
definice vystavení např. u jednoúčelového poukazu běžné situace, kdy 
je plátcem A vystaveno velké a předem neurčité množství slevových 

Vyhověno. 
Byla doplněna důvodová zpráva o příklady, různé případy s dopadem 
změny zákona o dani z přidané hodnoty. Do usatnovení § 15 odst. 4 
byla doplněna zásada, že poukaz je vydán okamžikem, kdy se převede 
na prvého nabyvatele.. 
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jednoúčelových poukazů, uplatnitelných u plátce B, které by jinak 
splňovali definici jednoúčelového poukazu, avšak s jeho vystavením 
není spojena žádná přímá úplata. Pouze v důsledku úspěšnosti 
marketingové akce, je ze strany plátce A vyúčtována služba podpory 
prodeje, která však z hlediska její ceny nezávislá na hodnotě či počtu 
uplatněných poukazů u plátce B. 
 
Návrh:  Dále doporučujeme vymezit kritéria pro určení data vystavení 
jednoúčelového poukazu ve vazbě na datum uskutečnění zdanitelného 
plnění 
Rovněž doporučujeme vymezit či zdůvodnit, zda a jakým způsobem se 
pravidla ohledně jednoúčelových poukazů uplatní i v situaci, kdy není 
předem známa výše základu daně 
Zdůvodnění: Jedná se o situace, kdy ostatní kritéria pro jednoúčelové 
poukazy jsou splněna (viz také jejich odlišení od „slev“ výše pod 
bodem 4.1), avšak není k datu vydání či převodu jednoúčelového 
poukazu známa výše základu daně. Například se jedná o případy 
poukazů (i) vyjádřených v procentní výši (např. poukaz na slevu na 
lyže ve výši 10%) nebo (ii) věcně definovaným zbožím či službou 
(např. poukaz na dětské lyže xy), u nichž však není předem známá cena 
u jejich prodejce, případně (iii) se jedná o poukaz na výběr vícero typů 
zboží s odlišnými cenami. 
V této situace se domníváme, že není záměrem, aby takového typy 
poukazů byly považovány za jednoúčelové. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

16. Z B12 K bodu 80 (§§ 42a až 42i Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky) 
Navrhujeme obecně, aby byla provedena revize jednotlivých 
podmínek tak, aby jejich splnění bylo možné i u plátců DPH (věřitelů), 
kterým vzniká velké množství dílčích pohledávek na kontinuální bázi. 
V opačném případě by se pak jednalo efektivně o diskriminaci těchto 
odvětví z důvodu nemožnosti provést opravu základu daně. Aby při 
současném návrhu úpravy vůbec byla možná realizace opravy základu 
daně v oblasti plátců poskytujících telekomunikační služby, 
navrhujeme následující dílčí připomínky: 
 
K „zastavení výkonu/exekuce“ 
Navrhujeme ustanovení § 42a odst. 1 písm. b) upravit tak, aby v 
případě zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce z důvodu 
nemajetnosti dlužníka resp. zastavení z důvodu, kdy by výtěžek 
nepostačil ke krytí nákladů výkonu rozhodnutí či exekuce, bylo možné 
provést opravu základu daně. 
Zdůvodnění: Stávající návrh znění § 42a odst. 1 písm. b) neumožňuju 
opravu základu daně provést, pokud by výkon rozhodnutí nebo 
exekuce byl zastaven.  Důvodem zastavení výkonu rozhodnutí či 

Vysvětleno. 
Z podstaty navrhovaných ustanovení plyne, že provedení opravy 
základu daně v případě nedobytné pohledávky předpokládá průběžné 
individuální sledování jednotlivých pohledávek, protože přílišná 
paušalizace by vedla k nepřípustnému rozšiřování působnosti 
předmětných ustanovení. Současně však byly navrženy některé dílčí 
úpravy, zjednodušující postup plátců – věřitelů poskytujících své služby 
na dlouhodobé bázi velkému počtu odběratelů (seznam dokladů jako 
příloha k dodatečnému daňovému přiznání namísto kopií těchto 
dokladů, nastavení doby vymáhání, opravy v některých případech 
zastavení řízení). 
 
Vyhověno. 
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exekuce dle příslušných předpisů však mohou být nemajetnost dlužníka 
resp. situace, kdy průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že by výtěžek 
nepostačil ani ke krytí jeho nákladů (viz např. § 268 odst. 1 písm. e) 
občanského soudního řádu). Z těchto legitimních a příslušnými zákony 
předvídaných důvodu je možné taktéž zastavit výkon rozhodnutí či 
výkon exekuce. U těchto situací je tedy jasné, že pohledávka věřitele 
nebude uspokojena, a proto by měla být umožněna oprava základu 
daně. 
 
K „úmrtí dlužníka“ 
Navrhujeme ustanovení § 42a odst. 1 písm. d) upravit tak, aby titul pro 
opravu bylo vždy úmrtí dlužníka 
Zdůvodnění: V případě, že neuhrazená pohledávka přechází na dědice 
(a tedy je teoreticky možné uvažovat, že bude dědicem uhrazena), 
nelze beze zbytku aplikovat ostatní podmínky pro provedení opravy 
základu daně. Jedná se například o podmínku, kdy dlužník (tedy nově 
dědic) nebude plátcem DPH. Např. pokud v dědictví přejde na 
některého z dědiců pouze pohledávka, ale na tohoto dědice nepřejde 
status plátce daně z důvodu nesplnění § 6e zákona o DPH (např. jiný z 
dědiců pokračuje v ekonomické činnosti). V těchto případech a zřejmě 
budou nastávat i jiné, není možné současně splnit podmínku § 42a odst. 
1 písm. d) a ostatní podmínky zároveň, a proto tedy právní normu nelze 
aplikovat. S ohledem na princip racionálního zákonodárce je nutné 
uvedené ustanovení modifikovat, pročež navrhujeme deklarovat, že 
opravu lze provést při úmrtí dlužníka a případně upravit navazující 
ustanovení administrativního či procesního charakteru (např. 
doručování opravného dokladu apod.). 
 
K „5leté lhůtě při běžícím řízení“ 
Navrhujeme změnit lhůtu v § 42a odst. 1 písm. f) ze stávajících 5 let 
na 3 roky 
Zdůvodnění: Stávající pětiletá lhůta je z hlediska náročnosti 
související administrativy a archivace příslušných podkladů příliš 
dlouhá na to, aby bylo možné efektivně provádět opravu základu daně. 
Navrhujeme proto tedy tuto lhůtu zkrátit na 3 roky, což bude odpovídat 
obecné daňové standardní prekluzivní lhůtě a příslušné údaje tedy bude 
mít většina daňových subjektů k dispozici v tzv. „živých účetních 
systémech“, čili nikoliv v systémech archivujících příslušné údaje, data 
a dokumenty, odkud je jejich extrakce složitější. Zároveň tříletá lhůta je 
obecná promlčecí lhůta v obchodních vztazích. Nadto je zřejmé, že 
lhůta 3 let by u neuhrazených pohledávek měla být v obchodním styku 
v ČR dostatečná proto, aby bylo v drtivé většině případů jasné, že daná 
pohledávka nebude již nikdy uhrazena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno částečně. 
Aplikovatelnost ustanovení se vzhledem k vypuštění podmínky 
plátcovství dlužníka významně rozšiřuje. V kontextu ostatních 
podmínek pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky nicméně nelze v případě smrti dlužníka omezit pouze na 
tuto skutečnost, ale je (stejně jako u ostatních podmínek) stanoveno, že 
věřitel musí být ve věci zaplacení své pohledávky aktivní a musí 
disponovat důkazy svědčícími o tom, že jeho pohledávka skutečně 
nebude uhrazena. Proto je provedení opravy základu daně v případě 
smrti dlužníka odvislé od výsledku řízení o pozůstalosti resp. dědického 
řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno. 
Lhůta se týká řízení zahájených před promlčením příslušné pohledávky 
a následně se táhnoucích tak, že je překročena 5letá lhůta od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud před uplynutím této lhůty 
budou naplněny (všechny) podmínky pro provedení opravy základu 
daně, postup s využitím kvalifikovaného odhadu se vůbec neuplatní. Při 
navrhování 5leté lhůty se vycházelo z toho, že příslušná řízení budou 
zpravidla zahajována až s určitým odstupem po uskutečnnění plnění, 
dále je nutné počítat s určitou délkou řízení, přičemž s využitím 
kvalifikovaného odhadu by měl postupem nikoliv prioritním, ale 
„náhradním“ právě a pouze v případech složitých a dlouhých řízení, kde 
podle judikatury Soudního dvora Evropské unie nelze opravu základu 
daně vázat až na skončení těchto řízení nebo jejich příslušné části.  
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K „existenci nespolehlivého plátce“ 
Navrhujeme v ustanovení § 42a odst. 3 písm. f) odstranit podmínku, 
že dlužník „je“ nespolehlivým plátcem a ponechat pouze podmínku, že 
dlužník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) byl 
nespolehlivým plátcem  
Zdůvodnění: V situaci kdy poplatník jako věřitel v okamžiku 
vystavení faktury/daňového dokladu (DUZP) poskytuje služby svému 
zákazníkovi a tento zákazník není nespolehlivý plátce, věřitel je v 
dobré víře, že mu pohledávka bude uhrazena. Věřitel zároveň k DUZP 
nemá šanci jakýmkoli způsobem predikovat, že se jeho obchodní 
partner v čase mezi DUZP a okamžikem, kdy lze realizovat opravu 
základu daně stane nespolehlivým plátce. Ponechání takovéto 
podmínky zjevně narušuje principy racionálního očekávání a dobré 
víry jakožto základních kamenů každé právní úpravy. Nadto je třeba 
poukázat, že limitace možností opravy základu daně založené na 
ekonomické predikci platební schopnosti odběratele je již zakotvena v 
návrhu novelizace v bodu § 42a odst. 3 písm. j). I z tohoto důvodu je 
ponechání testu zda dlužník „je“ (tj. v době opravy) nespolehlivý plátce 
nadbytečné. 
 
K „podmínce vědět měl a mohl“ 
§ 42a odst. 3 písm. j)  -  navrhujeme zrušit, alternativně pak 
modifikovat tak, aby při existenci verifikace platební morálky 
stávajícími kreditně-rizikovými metodami při běžném obchodním 
styku bylo možné podmínku existence dobré víry splnit. 
Zdůvodnění: § 42a odst. 3 písm. j) obsahuje test „věřitel vědět měl a 
mohl“, že pohledávka nebude v budoucnu uhrazena. Domníváme se, že 
tato podmínka vnáší extrémní právní nejistotu z hlediska možnosti, zda 
vůbec lze uplatnit opravu základu daně. Zároveň klade extrémní nároky 
na schopnost poplatníka prokazovat tzv. dobrou víru a archivovat 
související podklady či informace k datu vzniku pohledávek, u kterých 
by se např. po 5letech mohla uplatnit oprava základu daně. Z tohoto 
důvodu navrhujeme toto ustanovení zrušit. Alternativně navrhujeme 
např. v rámci důvodové zprávy nastínit možnosti, jak splnění této 
podmínky dostát (např. existencí a aplikováním systému kredibility 
zákazníků při uzavírání smluvních vztahů např. prostřednictvím 
relativně běžně užívaných tzv. „databází dlužníků“ typu SOLUS). V 
opačném případě se domníváme, že by tato podmínka činila možnost 
opravy základu daně v podstatě nemožnou (zejména u subjektů, jejichž 
zákazníky tvoří většina populace a podnikatelských subjektů v České 
republice, mezi nimiž se ve statisticky nezanedbatelné míře vždy 
objevují i osoby, které dlužné částky neuhradí), přičemž samozřejmě 
tyto podnikatelské subjekty verifikují zákazníky při uzavírání 
smluvních vztahů.  

 
Vyhověno částečně. 
Došlo k vypuštění kritéria nespolehlivosti v době provedení opravy. 
Kritérium nespolehlivosti ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bylo 
nahrazeno nutností sledovat případnou nespolehlivost odběratele již na 
počátku obchodního vztahu, což v kontextu celého ustanovení (dobrá 
víra ve věci zaplacení poskytnutého plnění) lépe odpovídá nutnosti 
posouzení všech rizik již na začátku obchodního případu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno částečně.  
Stejně jako je provedení opravy základu daně podmíněno vždy 
iniciativou na straně věřitele ve věci zaplacení plnění, tak i dobrá víra 
v toto zaplacení je nezbytnou podmínkou pro provedení opravy základu 
daně a bez ní se nelze uplatnit právo na provedení opravy základu daně.   
Ustanovení bylo přeformulováno tak, aby dobrá víra byla posuzována 
vždy s ohledem na okolnosti konkrétního dodavatelsko – 
odběratelského vztahu.  
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Zároveň pokud se v průběhu smluvního vztahu uzavřeného na dobu 
určitou tito poplatníci dozvědí, že jejich obchodní partner může mít 
problém se solventností, související právní předpisy (např. zákon o 
elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. - viz § 65 odst. 3 a 
definice opožděného placení resp. soustavného neplacení jako titul pro 
možnost ukončit smluvní vztah) a na ně navazující smluvní podmínky 
neumožňují při trvajících obchodním vztahu tento ukončit ihned, ale až 
po nějaké době neplacení. Fakticky pak tyto subjekty nemohou díky 
příslušné právní úpravě svým vlastním rozhodováním rychle a účinně 
předcházet vzniku některých neuhrazených pohledávek v průběhu 
obchodního vztahu, ale mohou tak činit až se zpožděním. 
V neposlední řadě pak možnost predikovat platební morálku zákazníků 
omezuje v případě vzniku pohledávek z titulu poskytování plnění na 
dlouhodobé nebo opětovné bázi zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele, který se dle ustanovení § 20za vztahuje i na vztahy vzniklé 
v rámci podnikání dotčených osob. Dle logiky ustanovení § 20z tohoto 
zákona je možné posuzovat schopnost a ochotu zákazníků plnit své 
závazky (hradit pohledávky) na počátku v rámci uzavírání obchodního 
vztahu (na dlouhodobé/opětovné bázi), nikoliv v jeho průběhu. 
Fakticky tedy zákon o ochraně spotřebitele ve vztahu k určité části 
plátců DPH omezuje v případě poskytovatelů telekomunikačních 
služeb možnosti predikovat platební chování v průběhu běžícího 
kontraktu, tedy neumožňuje toto činit ve vztahu ke každé jednotlivé 
pohledávce vznikající u kontinuálního obchodního vztahu. Zároveň, viz 
výše, nezaplacení jedné faktury není právně přípustný důvod pro 
zrušení smluvního vztahu. Tato zákonná omezení tedy vedou k situaci, 
kdy poskytovatel telekomunikačních služeb se nemůže vyvarovat svým 
jednáním vzniku určité části nedobytných pohledávek. Proto by jednání 
v souladu se zákonnými předpisy nemělo vylučovat tzv. dobrou víru 
poskytovatele a tedy vyloučení aplikace omezení opravy základu daně 
z důvodu „vědět měl a mohl“. Samozřejmě, jak navrhujeme výše, pro 
splnění testu dobré víry, je nezbytné, aby existoval zdokumentovaný a 
ekonomicky racionálně nastavený systém verifikace kredibility 
zákazníků při uzavírání smluv s plněním na kontinuální bázi (např. 
verifikace skrze disponibilní databáze dlužníků či jiný kreditně-
scoringový mechanismus či proces minimalizující vznik nedobytných 
pohledávek).  
 
Ke „lhůtě 15 dní od zjištění skutečností pro vystavení opravného 
dokladu“ 
Navrhujeme upravit § 42f odst. 1 tak, aby příslušná 15ti denní lhůta 
pro vystavení opravného dokladu byla stanovena na 3 měsíce od 
okamžiku zjištění rozhodných skutečností 
Zdůvodnění: V praxi s ohledem na (i) dobu, která uběhla od data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno částečně. 
Lhůta pro vystavení daňového dokladu byla prodloužena na 30 dní, což 
je dostatečný časový prostor vzhledem k tomu, že počátek běhu lhůty 
pro vystavení základního opravného daňového dokladu je odvislý ode 
dne zjištění relevantních skutečností. Lhůta pro vystavení opravného 
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uskutečnění zdanitelného plnění dané pohledávky, (ii) příslušnou 
dokumentaci a podmínky pro provedení opravy základu daně a (iii) 
nutnost poměrně komplikovaného právního posouzení (např. situací 
insolvence či jiných řízení) zda lze opravu základu daně aplikovat či 
ne, se domníváme, že stávající 15ti denní lhůta znamená faktickou 
nemožnost tyto všechny nutné údaje a doklady zanalyzovat a opravu 
provést. Na rozdíl od běžného vystavení daňového dokladu nebo 
zahrnutí přijatého daňového dokladu do daňového přiznání se jedná o 
specializované posouzení založené na historických informacích a 
dokumentech vyžadující jejich posouzení. Proto z hlediska patnácti 
denní lhůty ode dne zjištění skutečnosti je nemožné předpokládat, že by 
realizace opravy vícero případů byla možná. S ohledem na společnosti 
poskytující velký rozsah služeb velkému rozsahu zákazníků tak de-
facto tyto opravy není možné realizovat.  
V některých případech se stává, že příslušné dokumenty v relevantních 
řízeních jsou buď zveřejňovány se zpožděním (se zpětnými účinky), 
nebo se do majetkové a vědomostní sféry poplatníků dostávají pozdě 
díky pomalosti procesů publikování rozhodnutí v daných řízeních. Tato 
zpoždění jsou často větší než 15 dní od data, kdy nabyly dané 
skutečnosti právní moci. V těchto situacích pak tedy nezbývá žádný 
časový prostor na jejich zohlednění při realizaci opravy základu daně a 
natož pak na jejich revizi a posouzení, zda jsou podmínky opravy 
splněny. Ponechání stávající lhůty by tedy znemožnilo aplikaci 
navrhované úpravy ze strany poplatníků.  
Proto navrhujeme prodloužit tuto lhůtu na 3 měsíce. S ohledem na 
prodloužení navrhované lhůty je pak nutné toto zohlednit i v 
prodloužení obecné prekluzivní lhůty navázané na možnost opravy dle 
§ 42a odst. 1 písm. f). 
 
K „většímu množství daňových dokladů jako příloze daňového 
přiznání“ 
Navrhujeme upravit § 42g odst. 2 tak, aby bylo umožněno provést 
opravu základu daně u většího množství pohledávek 
Zdůvodnění: U daňových subjektů typu telekomunikačních operátorů 
s počtem pohledávek v řádu milionů kusů měsíčně se i v případě velmi 
nízkého procenta nedobytných pohledávek, které by se kvalifikovaly 
pro opravu základu daně, bude jednat o vysoké počty daňových 
dokladů. Takovéto počty dokladů pak nebude možné ať již z důvodu 
efektivity této činnosti nebo velikosti příloh přiložit k povinně 
elektronickému podání daňového přiznání. Navrhovali bychom tedy 
modifikaci příslušného ustanovení tak, aby bylo možné realizovat i 
opravy základu daně u většího množství pohledávek (např. nahrazení 
příloh daňového přiznání interní evidencí, či speciální záznamní 
povinností). 

daňového dokladu tak nezačíná běžet dnem existence skutečností 
rozhodných pro opravu (např. dnem nabytí právní moci příslušného 
rozhodnutí), ale dnem jejich zjištění. Vzhledem k tomu, pokud okamžik 
zjištění těchto skutečností závisí na jejich zveřejnění, nemůže lhůta pro 
vystavení základního opravného daňového dokladu marně uběhnout 
z důvodu pozdního zveřejnění těchto skutečností. 
30denní lhůta by neměla činit problémy, což však samozřejmě závisí na 
nastavení interních firemních mechanismů. Při návrhu zákonné úpravy 
opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky se vycházelo 
z předpokladu, že poskytovatelé zdanitelných plnění (dodavatelé zboží 
a služeb) průběžně sledují ne/zaplacení svých pohledávek a při jejich 
nezaplacení činí (a evidují) úkony za účelem jejich úhrady.  
Totéž platí pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky v případě jejího provádění na základě kvalifikovaného 
odhadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Jako alternativní příloha k daňovému přiznání se navrhuje seznam 
daňových dokladů včetně všech jejich povinných náležitostí. 
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38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

17. Z B13 K bodu 211 - §101 odst. 2 až 4)  
Navrhujeme ponechat současný postup. 
Zdůvodnění: Nové lhůty pro podávání dodatečného daňového přiznání 
k DPH - v případě podávání dodatečných daňových přiznání na zvýšení 
daňové povinnosti se v důvodové správě hovoří o získávání prostředků, 
které nejméně zatěžují poplatníka a ještě umožňují dosáhnout cíle 
správy daní s cílem minimalizování následného zatěžování plátců daně 
kontrolními postupy.  Dle našeho názoru tím dochází ke zvýšení zátěže 
poplatníka (či přesunutí do jiné oblasti), a to povinností podávat 2x 
dodatečné daňové přiznání v rámci jednoho zdaňovacího období. 
Navrhujeme proto ponechat současný postup. Bude daňová správa v 
případě podání 2 dodatečných daňových přiznání v rámci jednoho 
zdaňovacího období schopna takováto přiznání vyměřit anebo bude 
zatížena povinností zastavit řízení z důvodu nevyměření daně a o této 
skutečnosti informovat plátce daně z přidané hodnoty? 

Vyhověno. 
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

18. Z B14 K bodu č. 123 (§ 74 odst. 1, věta druhá 
Navrhujeme upravit větu druhou ustanovení § 74 odst. 1 tak, aby 
povinnost zohlednit doručený opravný daňový doklad vznikla 
nejpozději až ve zdaňovacím období, ve kterém byl obdržen. 
Zdůvodnění: Z hlediska toku informací, dokladů, vnitřních 
kontrolních mechanismů a schvalovacích procesů a navazující 
náročnosti zpracování daňového přiznání, kontrolního hlášení a 
souvisejících povinných evidencí (z nichž některé slouží jako nutná 
podmínka prevence boje proti daňových únikům) u středních a větších 
daňových subjektů nelze zajistit, aby opravný daňový doklad přijatý 
den před posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání byl ještě 
v tomto daňovém přiznání zohledněn. Proto navrhujeme upravit tuto 
lhůtu tak, aby povinnosti k zohlednění takového dokladu došlo 
nejpozději až v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl 
příslušný opravný daňový doklad obdržen. 

Vyhověno částečně. 
Pro obecnou opravu základu daně na výstupu rovněž v případech, kdy 
plátce, který vystavil poukaz, si ponechá úplatu, kterou obdržel za 
vydání poukazu, není opora ve směrnici o dani z přidané hodnoty. 
Umožnění takové opravy bylo v rozporu s principem neutrality. 
Ustanovení § 15a odst. 3 i § 74 byla přeformulována.  
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

19. Z B15 K bodu č. 124 (§ 74 odst. 2)  
K „oboustranné opravě daně u nevyužitých jednoúčelových 
poukazů“ 
Navrhujeme upravit možnost plátce, který vystavil jednoúčelový 
poukaz, který nebyl využit, opravit původně uplatněnou daň (tzn. 
pravděpodobně v ustanovení § 42) v případě, že je schopen částku 
odpovídající neuplatněného poukazu nebo její část prokázat.  
Zdůvodnění: V ustanovení věty druhé § 74 odst. 2 je zavedena 
povinnost plátce, které uplatnil u jednoúčelového poukazu odpočet 
daně tento odpočet ve lhůtě opravit, pokud nedošlo ke skutečnému 
předání zboží/poskytnutí služby. Z hlediska zachování principu 
neutrality navrhujeme obecně v situaci zcela nebo částečně 
„nevyužitého“ jednoúčelového poukazu, aby měl plátce, který takový 
jednoúčelový poukaz vydal, právo opravit i daň původně uplatněnou 

Vysvětleno. 
Předmětný návrh platí obecně, pokud nastane oprava základu daně u 
všech článků řetězce obchodníků, kteří se podíleli na prodeji 
předmětných voucerů. Nelze jej však aplikovat  pouze mezi prvním a 
posledním článkem řetězce. 
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při vydání/převodu tohoto poukazu, avšak pouze v případě, že je tento 
plátce schopen prokázat, že takovýto poukaz nebyl zcela nebo zčásti 
využit. 
 
K „opravě odpočtu daně versus fikce plnění § 15a odst. 3“ 
Navrhujeme upravit větu druhou § 74 odstavce 2 tak, aby se povinnost 
provést opravu odpočtu daně netýkala situace právní fikce uvedené v § 
15a odst. 3  
Zdůvodnění: V ustanovení § 74 odst. 2 větě druhé je normována 
povinnost provést opravu odpočtu daně při nevyužití jednoúčelového 
poukazu. Zároveň v ustanovení § 15a odst. 3 je uvedena právní fikce 
plnění při přijetí jednoúčelového poukazu osobou povinnou přijmout 
poukaz, která je odlišná od osoby, která poukaz prvotně vydala (uvedla 
do oběhu). Z hlediska praxe obchodních modelů založených na využití 
poukazů, které mohou mít více než jeden distribuční mezičlánek, je 
téměř nerealizovatelné provádět opravu základu daně v těchto 
situacích. Jinými slovy, nelze předpokládat a ani prakticky v 
obchodních vztazích realizovat, že plátce, který poukaz vystavil (je 
tedy v rámci fikce § 15a odst. 3 příjemce plnění a při splnění obecných 
podmínek má nárok na odpočet daně), bude informován o skutečnosti, 
že k využití poukazu nedošlo u plátce, který má povinnost takovýto 
poukaz přijmout. V obchodních vztazích jsou běžné situace vícero 
prostředníků i situace, kdy osoba, která má poukaz přijmout, akceptuje 
takového poukazy od vícera jejich vydavatelů, přičemž tyto poukazy 
jsou vzájemně neodlišitelné. 
Zároveň se domníváme, že v případě aplikace právní fikce § 15a odst. 
3 by byla aplikace opravy daně na základě faktické nerealizace dodání 
plnění kontradiktorní. Nadto se domníváme, že nedochází v situaci 
uplatnění DPH ze strany příjemce a souvisejícího nároku na odpočet u 
výstavce takového neuplatněného kuponu k rozporu se základními 
principy daně z přidané hodnoty. 
Kromě jiného, v případě, že by nebylo vyhověno bodu 2, aplikovala by 
se povinnost opravy odpočtu daně u nevyužitých jednoúčelových 
kuponů dle § 74 odst. 2 i ve vztahu k fikci plnění dle § 15a odst. 3 a 
došlo by k porušení neutrality na úrovni výstavce – příjemce poukazu. 
Ve stávajícím návrhu totiž dle našeho názoru neexistuje možnost, aby 
jakýmkoliv způsobem osoba, u které se má poukaz uplatnit, mohla 
opravit původně uplatněnou daň z titulu fikce § 15 odst. 3. 
 
K souvisejícím přechodným ustanovením ve vztahu o opravě 
základu daně u nedobytných pohledávek 
Navrhujeme v rámci přechodných ustanovení upravit možnost provést 
opravu základu daně u nedobytné pohledávky, u níž došlo k 
uskutečnění zdanitelného plnění i před datem účinnosti novely 

 
 
 
 
Vyhověno částečně. 
Došlo k přeformulování podmínek tak, že se týká plátce, který má 
v držbě daný poukaz, kdy logicky tento plátce ví, zda je poukaz 
neplatný (tj. nemůže nastat jeho čerpání), či je využil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Přechodná ustanovení byla upravena. Není záměrem aplikovat uvedený 
postup až na pohledávky, u nichž datum uskutečnění zdanitelného 
plnění nastalo až po 1. lednu 2019 resp. až ode dne nabytí účinnosti 
návrhu zákona. 
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Zdůvodnění: Navrhuje umožnit opravu daně i u pohledávek vzniklých 
před datem účinnosti novely, přičemž oprava základu daně by se mohla 
uskutečnit až při splnění příslušných podmínek, nejdříve však k datu 
účinnosti novely. V opačném případě za stávajícího znění návrhu, a 
pokud by naše výše uvedené připomínky nebyly zohledněny, bude s 
ohledem na obvyklou délku exekučních, insolvenčních či jiných řízení 
v ČR možné efektivně provádět opravu základu daně až s využitím 
ustanovení §42a odst. 1) písm. f) tedy až v roce 2024. Takto dlouhá 
prodleva by zejména s ohledem na výsledek rozhodnutí Enzo Di Maura 
a Goldsmiths byla přílišná a těžko obhajitelná i s ohledem na povinnost 
ČR harmonizovat své předpisy vůči Směrnici o dani z přidané hodnoty. 

 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

20. Z B16 K § 84 odst. 2 písm. b) 
Navrhujeme v uvedeném ustanovení zákona číslo „2 000“ nahradit 
číslem „750“. 
Odůvodnění: Návrh mění limit nejnižší hodnoty zboží, včetně daně, 
kterou může fyzická osoba ze zemí, které jsou mimo Evropskou unii, 
zaplatit v jednom kalendářním dni, aby jí vznikl nárok na vrácení daně 
z přidané hodnoty zaplacené v ceně zboží v České republice (tzv. VAT 
refund). 
Limit 2 000 Kč platí od roku 2004, kdy odpovídal 60 EUR, zatímco 
dnes odpovídá cca 74 EUR. Limit se tedy z pohledu zahraničního 
turisty za posledních 12 let dokonce zvýšil a nákupy v ČR znevýhodnil. 
Návrh na snížení limitu na 750 Kč vychází mj. z kalkulace provedené 
Hospodářskou komorou ČR v roce 2017 a podporují jej obchodní 
komory států, odkud pochází návštěvníci České republiky (USA, 
Japonsko, Korea a další). 
Navrhovaná změna podpoří místní řemeslníky, malé a střední podniky 
a další obchodníky v České republice, kteří často vyrábějí a prodávají 
zboží a výrobky, jejichž hodnota nepřesáhne částku 2 000 Kč, a proto 
nejsou pro zahraniční turisty atraktivní. Turisté, kteří tráví svůj pobyt v 
České republice, místo toho, aby nakupovali u českých výrobců, jezdí 
do okolních států (především Německa), kde realizují nákupy zboží, u 
nichž je jim vrácena daň z přidané hodnoty. Kromě přínosu pro domácí 
výrobce ve zvýšení obratu bude navrhovaná změna motivovat 
obchodníky, kteří prodávají zboží turistům, k výdeji účtenek a tedy 
lepší evidenci tržeb a tak pomůže v boji se šedou ekonomikou. 
Návrh zohledňuje zejména konkurenci okolních států, v níž je ČR v 
nevýhodě, pokud jde o podmínky pro nárok na vrácení daně turistům 
ze zemí mimo EU. Jelikož větší množství nákupů dělají turisté 
zpravidla pouze v jedné zemi, ČR tak zbytečně přichází o podporu 
místní ekonomiky (například ruští, čínští a další mimoevropští turisté, 
kteří navštěvují Karlovy Vary či Teplice, se pravidelně účastní zájezdů 
do Mnichova či Drážďan, které jim slouží i jako nákupní destinace). 
Pakliže budou tyto peníze utraceny namísto v zahraničí v České 

Nevyhověno. 
Počet žádostí o vrácení daně rychle stoupá i při současném limitu, 
zvyšuje se administrativa s vracením daně a nároky zejména na celní 
správu. Ve vracení daně se vyskytuje celá řada podvodů. Částka 
vrácené daně dosahuje v posledních letech cca 2 mld. Kč. 
Doporučujeme znovu zvážit v souvislosti s elektronizací vracení daně, 
kterou připravuje Celní správa 
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republice, pomohou tak k regionálnímu rozvoji zvláště v krajích 
Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a Libereckém, ale také 
Jihomoravském. 
Změnou by se Česká republika stala atraktivnější pro nákupy 
mimoevropských turistů, kteří obvykle cestují v organizovaných 
zájezdech více zeměmi Evropy. Jelikož se ČR na mimoevropské turisty 
stále více orientuje (díky např. přímým leteckým spojením s Čínou a 
Korejskou republikou a strategii vládní agentury CzechTourism), 
snížení hranice by přitažlivost ČR dále posílilo. Dále by zvýšilo útraty 
v turistickém ruchu, pozitivní efekt by se odrazil v celé ekonomice 
(zaměstnanost, vyšší výběr daní). Příklady zemí, které v minulých 
letech snížily limit na vratku DPH (Nizozemsko, Kypr, Estonsko), 
ukazují, že výše uvedené pozitivní dopady se v plné míře naplnily. 
Článek 147 Směrnice Rady 2006/112/ES dává členským státům 
pravomoc stanovit si spodní výši limitu pro osvobození od daně při 
vývozu (například Německo má limit 0 EUR). Neexistuje proto důvod, 
abychom nepřistoupili ke stejné motivaci přilákání zahraničních turistů, 
kteří v České republice nejen stráví svoji dovolenou, ale zároveň si 
zakoupí české zboží, čímž podpoří tuzemské výrobce. 
Návrh nebude znamenat nutnost personálního posílení Celní správy ani 
zavádění jiných než již připravovaných organizačních a technických 
opatření ze strany Celní správy – je kompatibilní s připravovaným 
konceptem daňového a celního kiosku. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

21. Z 3. ČÁST ČTVRTÁ – ZMĚNA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH 
DANÍCH 
B17 K bodu 12 a obdobně k bodu 13 
Návrh: V § 45 odst. 3 písm. k) a l) navrhujeme zvážit vhodnost nově 
normované výjimky z předmětu daně:  
„k) 3824 99 86 a 3824 99 92 s výjimkou antikorozních přípravků 
obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných 
rozpouštědel a ředitel pro laky a podobné výrobky, pokud jsou určeny 
pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených 
v odstavci 2,“  
„l) 3824 99 93 a 3824 99 96 s výjimkou antikorozních přípravků 
obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných 
rozpouštědel a ředitel pro laky a podobné výrobky, pokud jsou určeny 
pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených 
v odstavci 2,“  
Zdůvodnění: Pokud nejsou látky uvedené ve výjimce určeny pro 
pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v 
odstavci 2, pak by, i bez normování této výjimky, nebyly předmětem 
daně. Tak, jak je text navrhován, by však nebyly předmětem daně 
podle tohoto ustanovení ani v případě, že by pro pohon motorů nebo 
výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2, určeny 

Vysvětleno. 
Jedná se o implementaci prováděcího rozhodnutí, které má vliv i na 
režim podmíněného osvobození od daně. Co se týče předmětu daně, 
tyto oleje budou předmětem daně podle § 45 odst. 5 zákona o 
spotřebních daních. 
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byly. Již před několika lety byl zaznamenán pokus o zneužití 
Dimetyléteru (deklarováno jako čistící látka) pro pohon motorů. Od 
roku 2012 je Dimetyléter (DME) z odpadního dřeva nebo z 
pěstovaných dřevin přímo uveden v nařízení vlády č. 351/2012 o 
kritériích udržitelnosti biopaliv jako biopalivo pro pohon motorů. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

22. Z B18 K bodům 24 a 25  (§ 115) 
Do § 115 navrhujeme doplnit nový odst. 5: 
„(5) V případě spáchání přestupku podle § 135q nedojde k zahájení 
vyměřovacího řízení spotřební daně z tabákových výrobků značených 
nesprávným způsobem.“ 
Odůvodnění: Obecně vítáme zavedení pojmu „tabákové výrobky 
značené nesprávným způsobem“, které umožní lépe diferencovat 
následky neznačení a nesprávného značení tabákových výrobků. 
Z důvodové zprávy lze vyčíst, že u tabákových výrobků značených 
nesprávným způsobem nebude po jejich zajištění a propadnutí 
následovat vyměřovací řízení, pouze dojde k doměření případného 
rozdílu mezi správnou výší daně a hodnotou vylepené tabákové 
nálepky. 
Dle našeho názoru však tento fakt nelze vyčíst z žádného ustanovení 
zákona a navrhujeme ho proto do textu zákona explicitně doplnit. 
Navržená formulace tak zvýší právní jistotu ohledně následků značení 
tabákových výrobků nesprávným způsobem. 
K problematice následků nesprávného značení ještě vizte připomínku 
k bodu 68. 
Vedle toho dáváme ke zvážení úpravu § 115 odst. 5, věty třetí:  
„Oprávnění odběratele tabákových nálepek požádat pověřeného 
správce daně o úřední dozor nad zničením tabákových nálepek 
použitých na tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem 
podle § 122 odst. 8 (doposud odst. 7, pozn. autora) tímto není dotčeno, 
pokud značení nesprávným způsobem zjistí odběratel tabákových 
nálepek sám, bezodkladně jej oznámí příslušnému správci daně a 
zabrání uvádění takových tabákových výrobků na trh. Správce daně pro 
účely postupu podle § 122 odst. 8 zajištěné výrobky na žádost 
odběratele tabákových nálepek uvolní.“ 
Zdůvodnění: U tabákových výrobků značených nesprávných 
způsobem, tj. těch, na kterých je umístěna tabáková nálepka, došlo 
prokazatelně k zaplacení spotřební daně. Vzhledem k jejich likvidaci 
pod dohledem správce daně prokazatelně nedošlo k jejich spotřebě. 
Jejich propadnutí a doměření daně se tak jeví vzhledem k nedostatku 
společenské nebezpečnosti jako příliš tvrdé.  
Daň není trestem za porušení povinností, tím je sankce dle § 135q. 
Proto se domníváme, že je na místě, aby při zničení tabákových 
výrobků značených nesprávným způsobem správce daně vrátil 
odběrateli tabákových nálepek jejich hodnotu.  

Vysvětleno. 
Zákonné rozlišení mezi neznačenými tabákovými výrobky a 
tabákovými výrobky značenými nesprávným způsobem s sebou nese i 
procesní důsledky, kterými jsou v případě neznačených tabákových 
výrobků vyměření daně, v případě tabákových výrobků, které jsou 
pouze „značené nesprávným způsobem“, případné doměření. Tato 
skutečnost vyplývá z obecných principů správy daně a netřeba takovou 
normu explicitně uvádět v zákoně. 
 
Doprava v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být 
ukončena až poté, kdy je zboží zkontrolováno a zaevidováno 
oprávněným příjemcem (viz rozsudek ve věci C 64/15). Dokud není 
doprava ukončena (zboží není bez vady), má příjemce možnost zboží 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně vrátit zpět odesílateli. I 
systém EMCS tuto možnost explicitně nabízí. Obdobně nese následky 
nesprávně vyskladněného zboží (uvedení do volného daňového oběhu) i 
provozovatel daňového skladu.   
 
Pokud i přesto nebude využita výše uvedená možnost, daň se v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nevyměřuje. 
K doměření daně dojde pouze za situace, kdy je na tabákový výrobek 
použita tabáková nálepka s neodpovídající výší daně, a to pouze ve výši 
rozdílu mezi správnou a aplikovanou výší daně. Vždy se však uloží 
sankce a propadnutí nebo nebo zabrání tabákových výrobků. 
 
Předkladatel vnímá cíl, kterého se chce připomínkou dosáhnout, a bere 
tuto připomínku jako podnět k další diskuzi a případné úpravě zákona o 
spotřebních daních. 
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Pokud odběratel tabákových nálepek sám zjistí pochybení a zajistí, že 
takto nesprávně značené tabákové výrobky nebudou uváděny na trh, 
shromáždí je ve skladu a požádá o jejich zničení pod celním dohledem 
s následným vrácením spotřební daně, není nutné takové výrobky 
zajišťovat, když odběratel neprodleně zjištěné pochybení nahlásí a za 
spolupráce s celní správou zabrání jejich prodeji. 
Může se jednat o případy, kdy třeba na části zásilky je např. kolek 
nalepen špatně (lícovou stranou, ale např. i křivě přes varování, 
nesprávná velikost, ale správný „obsah“, takže se např. pokrčí při 
výrobě atp.) Toto můžou být chyby, které nejsou zřejmé při kontrole u 
příjmu zboží, protože se vztahují jen k části zásilky. V těchto případech 
byla spotřební daň správně odvedena, jen takové výrobky nejsou 
způsobilé uvedení na trh. Jejich okamžité zničení pod celním dohledem 
je proto nejvhodnějším řešením. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

23. Z B19 K bodům 39 - 41 (§ 122 odst. 5) 
Navrhuje se další úprava předmětného ustanovení v podobě 
prodloužení lhůt pro vrácení nepoužitých tabákových nálepek: 
 „Pokud Ministerstvo financí vydá vyhlášku, kterou se změní vzor 
tabákové nálepky, je odběratel povinen vrátit pověřenému správci daně 
nepoužité tabákové nálepky starého vzoru nejpozději do 30 90 dní ode 
dne nabytí účinnosti vyhlášky, kdy mohly být tabákové výrobky 
s tabákovou nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny do volného 
daňového oběhu. V případě, že byly tabákové nálepky vyvezeny do 
třetích zemí, vrátí odběratel nepoužité tabákové nálepky starého vzoru 
pověřenému správci daně nejpozději do 80 160 dní ode dne nabytí 
účinnosti vyhlášky, kdy mohly být tabákové výrobky s tabákovou 
nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny do volného daňového 
oběhu. Poškozené tabákové nálepky starého vzoru je odběratel 
povinen vrátit do 30 dnů od uplynutí lhůty pro vrácení nepoužitých 
tabákových nálepek starého vzoru.“ 
Zdůvodnění: Stávající úprava již nyní představuje problémy kvůli 
krátkým časům na vracení tabákových nálepek. Navrhuje se tedy 
prodloužit dané termíny na 90 a 160 dní. 

Nevyhověno. 
Nastavené lhůty není důvod prodlužovat. Došlo by ke zvýšení 
administrativní zátěže správce daně. Dosud nedošlo k uplatnění 
nastavených lhůt, nelze tedy argumentovat problémy z důvodu 
aplikační praxe (krátké termíny). 
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

24. Z B20 K bodu 47 (§§ 130 – 130f) 
K § 130 odst. 1  
Navrhujeme písm. c) rozšířit následujícím způsobem: 
c) lze použít pouze prostřednictvím zahřívání tabákové směsi ve 
speciálním speciálního zařízení, nebo který je součástí tohoto zařízení 
obsahuje technické prvky pro zahřívání tabákové směsi.“ 
Zdůvodnění: Vítáme návrh Ministerstva financí na jednoduchou 
úpravu zdanění zahřívaných tabákových výrobků, která nepřináší 
dodatečné náklady na straně podnikatelů, protože umožňuje využít 
stávající mechanismy správy spotřebních daní. 
K bodu 47 tak máme pouze jednu připomínku. Domníváme se, že 

Vyhověno jinak. 
Z navržené definice zahřívaných tabákových výrobků bylo speciální 
zařízení vypuštěno. 
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navržená definice zcela přesně nevystihuje podstatu a charakteristiku 
zahřívaných tabákových výrobků. Navržená definice se vztahuje v 
zásadě na všechny bezdýmné tabákové výrobky používané 
prostřednictvím speciálního zařízení. Navrhujeme proto v definici 
akcentovat fakt, že během užívání zahřívaných tabákových výrobků 
dochází k zahřívání tabákové směsi, což generuje aerosol obsahující 
nikotin, který je posléze uživatelem inhalován. K tomu směřuje úprava 
první věty souvětí uvedeného v písmenu c). 
Úprava druhé věty souvětí uvedeného v písmenu c) dle našeho názoru 
lépe vystihuje ty zahřívané tabákové výrobky, které se nezahřívají ve 
speciálním zařízení, ale které přímo obsahují zdroj tepla. U některých 
existujících výrobků by mohly nastat pochybnosti, zda zdroj tepla lze 
skutečně označit za „zařízení“. Pod sousloví „technické prvky“ dle 
našeho názoru lze podřadit i zařízení, čímž dochází k rozšíření definice 
a pokrytí všech existujících výrobků. 
Rovněž dáváme na zvážení, zda je nezbytné uvádět v definici písm. a) 
„obsahuje tabák“, které dle našeho názoru zahřívané tabákové výrobky 
jako podmnožinu tabákových výrobků nijak blíže nespecifikuje (každý 
tabákový výrobek obsahuje tabák, až už se jedná o zahřívaný nebo jiný 
tabákový výrobek). 
Současně doporučujeme upravit důvodovou zprávu, aby reflektovala 
navržený text zákona. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

25. Z B21 K bodům 64 a 65 (§ 135zf) 
Návrh: přidání nového odstavce, např. tohoto znění  
 
„Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je 
tabákovým výrobkem, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její 
hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.“ 
Zdůvodnění: Na rozdíl od situace, kdy je na místě zabrání 
neznačených či nesprávně značených tabákových výrobků, ve většině 
situací, kdy je výrobek považován za nesprávně značený se k 
nedostatku společenské nebezpečnosti jeví jako spravedlivé neukládat 
jejich propadnutí a postupovat spíše zničením tabákových výrobků pod 
celním dohledem a vrácením spotřební daně podle § 122 odst. 7 (nově 
odst. 8) zákona. Obzvláště, pokud daňový subjekt, který je vlastníkem 
takových výrobků, od počátku zjištěného pochybení na tabákových 
výrobcích již uvolněných do daňového oběhu (ale např. ještě 
neprodaných) aktivně se správcem daně spolupracuje. Měla by 
existovat možnost správce daně propadnutí nesprávně označených 
tabákových výrobků neuložit. 

Vysvětleno. 
Doprava v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být 
ukončena až poté, kdy je zboží zkontrolováno a zaevidováno 
oprávněným příjemcem (viz rozsudek ve věci C 64/15). Dokud není 
doprava ukončena (zboží není bez vady), má příjemce možnost zboží 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně vrátit zpět odesílateli. I 
systém EMCS tuto možnost explicitně nabízí. Obdobně nese následky 
nesprávně vyskladněného zboží (uvedení do volného daňového oběhu) i 
provozovatel daňového skladu.   
 
Pokud i přesto nebude využita výše uvedená možnost, daň se v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nevyměřuje. 
K doměření daně dojde pouze za situace, kdy je na tabákový výrobek 
použita tabáková nálepka s neodpovídající výší daně, a to pouze ve výši 
rozdílu mezi správnou a aplikovanou výší daně. Vždy se však uloží 
sankce a propadnutí nebo zabrání tabákových výrobků. 
 
Předkladatel vnímá cíl, kterého se chce připomínkou dosáhnout, a bere 
tuto připomínku jako podnět k další diskuzi a případné úpravě zákona o 
spotřebních daních. 
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38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

26. Z K bodům 68 – 70 (§ 135zh) 
B22 Navrhujeme do § 135zh doplnit odst. 1: „(1) Pachateli se do 30 
dnů vrátí hodnota tabákových nálepek, které byly umístěny na 
zničených propadlých nebo zabraných tabákových výrobcích 
značených nesprávným způsobem.“ 
Zdůvodnění: U tabákových výrobků značených nesprávných 
způsobem, tj. těch, na kterých je umístěna tabáková nálepka, došlo 
prokazatelně k zaplacení spotřební daně. Vzhledem k jejich likvidaci 
pod dohledem správce daně prokazatelně nedošlo k jejich spotřebě. 
Jejich propadnutí a doměření daně se tak jeví vzhledem k nedostatku 
společenské nebezpečnosti jako příliš tvrdé. Daň není trestem za 
porušení povinností, tím je sankce dle § 135q. Proto se domníváme, že 
je na místě, aby při zničení tabákových výrobků značených 
nesprávným způsobem správce daně vrátil odběrateli tabákových 
nálepek jejich hodnotu. Pro zachování právní jistoty navrhujeme toto 
zakotvit výslovně v zákoně. 

Vysvětleno. 
Doprava v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být 
ukončena až poté, kdy je zboží zkontrolováno a zaevidováno 
oprávněným příjemcem (viz rozsudek ve věci C 64/15). Dokud není 
doprava ukončena (zboží není bez vady), má příjemce možnost zboží 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně vrátit zpět odesílateli. I 
systém EMCS tuto možnost explicitně nabízí. Obdobně nese následky 
nesprávně vyskladněného zboží (uvedení do volného daňového oběhu) i 
provozovatel daňového skladu.   
 
Pokud i přesto nebude využita výše uvedená možnost, daň se v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nevyměřuje. 
K doměření daně dojde pouze za situace, kdy je na tabákový výrobek 
použita tabáková nálepka s neodpovídající výší daně, a to pouze ve výši 
rozdílu mezi správnou a aplikovanou výší daně. Vždy se však uloží 
sankce a propadnutí nebo zabrání TV. 
 
Předkladatel vnímá cíl, kterého se chce připomínkou dosáhnout, a bere 
tuto připomínku jako podnět k další diskuzi a případné úpravě zákona o 
spotřebních daních. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

27. Z B23 Navrhujeme do §135zh doplnit odst. 4: 
„(4) Pachateli přestupku dle odstavce 2 správce daně do 1 měsíce vrátí 
hodnotu tabákových nálepek, které byly umístěny na zničených 
propadlých nebo zabraných tabákových výrobcích značených 
nesprávných způsobem.“ 
Zdůvodnění: Připomínka k tomuto bodu vychází z toho, že:   
• na tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem je 
umístěna tabáková nálepka a došlo tedy prokazatelně k zaplacení 
spotřební daně, 
• likvidací těchto výrobků pod dohledem správce daně prokazatelně 
nedošlo k jejich spotřebě, 
• daň není trestem za porušení povinností (tím je sankce dle § 135q). 
Tyto skutečnosti nás vedou k názoru, že ve smyslu základní zásady 
daňového řádu (§ 1 odst. 2: „Správa daně je postup, jehož cílem je 
správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.“) je 
správným postupem nikoliv doměření daně, ale naopak vrácení již 
zaplacené spotřební daně u těch výrobků, kde prokazatelně nedošlo k 
jejich spotřebě, avšak daň z nich byla již zaplacena. Účelem 
spotřebních daní je omezování poptávky spotřebitelů po zdaňovaných 
výrobcích a internalizace negativních externalit vzniklých spotřebou 
těchto výrobků, nikoliv trestání pachatelů přestupků. 

Vysvětleno. 
Doprava v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být 
ukončena až poté, kdy je zboží zkontrolováno a zaevidováno 
oprávněným příjemcem (viz rozsudek ve věci C 64/15). Dokud není 
doprava ukončena (zboží není bez vady), má příjemce možnost zboží 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně vrátit zpět odesílateli. I 
systém EMCS tuto možnost explicitně nabízí. Obdobně nese následky 
nesprávně vyskladněného zboží (uvedení do volného daňového oběhu) i 
provozovatel daňového skladu.   
 
Pokud i přesto nebude využita výše uvedená možnost, daň se v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nevyměřuje. 
K doměření daně dojde pouze za situace, kdy je na tabákový výrobek 
použita tabáková nálepka s neodpovídající výší daně, a to pouze ve výši 
rozdílu mezi správnou a aplikovanou výší daně. Vždy se však uloží 
sankce a propadnutí nebo zabrání TV. 
 
Předkladatel vnímá cíl, kterého se chce připomínkou dosáhnout, a bere 
tuto připomínku jako podnět k další diskuzi a případné úpravě zákona o 
spotřebních daních. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

28. Z B24 K článku VIII. Přechodná ustanovení, bod 2. 
Navrhuje se lhůtu pro uvádění tabákových výrobků s tabákovou 
nálepkou podle starého vzoru do volného daňového oběhu na daňové 

Nevyhověno.  
Bod 2 přechodného ustanovení byl navržen z důvodu naplánování 
plynulého přechodu na nový vzor tabákové nálepky jak pro odběratele 
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území České republiky stanovit jako pevné datum, a to 31.12.2019). Čl. 
VIII odst. 2 části čtvrté návrhu zákona:  
„Tabákové výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru podle zákona 
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, lze uvádět do volného daňového oběhu na daňovém území 
České republiky 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti změny vzoru 
tabákové nálepky do 31.12.2019.“ 
Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že cílem tohoto přechodného období 
je poskytnout v komplexním období několikanásobných změn v 
regulaci (přechodů na nové velikosti tabákových nálepek, změnu jejich 
umístění, stejně jako změn požadavků na vzhled obalových materiálů a 
umístění zdravotních varování) flexibilitu pro výrobní závody, využití 
zásob předchozího vzoru tabákových nálepek stejně jako obalových 
materiálů, má toto ustanovení spíše vyjasňující charakter.  
Nedojde k ohrožení kteréholiv účelu předmětné regulace (výběr daně, 
změna v úpravě tabákových nálepek atd.). Množství zboží takto 
uvolněného do volného daňového oběhu bude navíc přímo vázáno na 
množství tabákových nálepek odebraných v souladu s bodem 1 
přechodných ustanovení dle Čl. VIII části čtvrté návrhu zákona. 
Absolutní většina výrobků s tabákovou nálepkou podle starého vzoru 
bude do volného daňového oběhu uvedena co nejdříve po aplikaci 
tabákových nálepek na výrobky, jelikož z nich již bude odvedena 
spotřební daň a nebylo by tedy ekonomicky výhodné čekat s prodejem 
takových výrobků. 
Možnost takto „vyčistit“ zásoby usnadní i administraci tabákových 
nálepek. 
Doprodej minima zbývajícího zboží na trhu pak bude koordinován s 
veškerým doprodejem tabákových výrobků s „předcházející“ sazbou 
potřební daně, který se předpokládá na období leden až březen 2020. 

tabákových nálepek, tak pro Státní tiskárnu cenin a pro správce daně. 
Prodloužení přechodných období s sebou nese riziko výkyvů inkasa 
spotřební daně z tabákových výrobků. Omezení se vztahuje pouze na 
uvádění tabákových výrobků s tabákovou nálepkou starého vzoru do 
volného daňového oběhu, nikoliv na jejich prodej (obdoba situace před 
zavedením regulace doprodeje cigaret při změně sazby daně v r. 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

29. Z B24 K Článku VIII. Přechodná ustanovení, bod 3 
Navrhujeme vypuštění tohoto bodu. 
Zdůvodnění: Bod 2 čl. VIII stanoví pro tabákové výrobky se starým 
vzorem tabákové nálepky přechodné období pro uvádění do volného 
oběhu v délce 6 měsíců. Bod 3 pak pouze pro cigarety uvádí 
dvouměsíční období, aniž by z důvodové zprávy plynulo, proč se pro 
cigarety navrhuje výrazně kratší přechodné období. 
Vypuštěním bodu 3 by se při přechodu na tabákové nálepky nového 
vzoru postupovalo u cigaret dle bodu 2, tedy s přechodným obdobím v 
délce 6 měsíců. 

Vyhověno jinak. 
Lhůta pro uvádění cigaret se starým vzorem tabákové nálepky do 
volného daňového oběhu se prodloužila na 4 měsíce. 
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38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

30. Z B25 K Článku VIII. Přechodná ustanovení, bod 5 
Navrhujeme prodloužit lhůtu z pěti na sedm kalendářních měsíců ode 
dne nabytí účinnosti novely zákona. 
Zdůvodnění: Tabákové nálepky pro zahřívané tabákové výrobky bude 
možno objednat až po nabytí účinnosti novely zákona a obdržet až šest 
týdnů po první objednávce (vzhledem k chystané změně vzoru kolků 
reálně nejdříve 15. února 2019). Vzhledem k tomu, že zahřívané 
tabákové výrobky mají delší a časově náročnější výrobní cyklus než 
tabákové výrobky ke kouření a vzhledem k tomu, že se v ČR v 
současné době nevyrábí, bude možno dopravit do ČR značené 
zahřívané tabákové výrobky zhruba dva až tři měsíce od obdržení 
kolků, tedy v polovině dubna až května 2019. 
Současně však jeden až dva měsíce před koncem přechodného období 
bude třeba zastavit zásobování trhu neznačenými tabákovými výrobky, 
aby nedošlo k nutnosti stahovat ke konci května příliš velké množství 
neznačených výrobků. To představuje pro podnikatele zbytečné 
nadměrné náklady. 
Hladšího náběhu nové daně by bylo možno dosáhnout prodloužením 
navrženého přechodného období např. o dva měsíce, kdy by došlo k 
lepšímu sladění okamžiku zahájení dopravy značených výrobků do ČR 
a okamžiku zahájení stahování neznačených výrobků z trhu. 

Vyhověno. 
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

31. Z B26 V § 5 odst. 2 navrhujeme doplnit text ustanovení takto (nebo 
jinou vhodnou formou):  
„Osoby, které ve volném daňovém oběhu prodávají vybrané výrobky 
konečnému spotřebiteli, v dokladu o prodeji neuvádí údaje o tomto 
konečném spotřebiteli, pokud o to konečný spotřebitel výslovně 
nepožádá.“   
Zdůvodnění: Dlouhodobě jsou s plněním povinnosti uvádět v dokladu 
o prodeji jméno kupujícího v maloobchodní praxi problémy. Kupující – 
zpravidla nepodnikající fyzická osoba nemá ani zájem své osobní údaje 
prodávajícímu předávat a prodávající nemá oprávnění je po ní 
požadovat. V jednotlivých případech, kdy kupující potřebuje doklad 
„na jméno“, je tento doklad vystavován individuálně, většinou mimo 
pokladní systém a většinou mimo prodejnu. Pokud by kupující 
výslovně žádal vystavení prodejního dokladu tzv. na jméno, byl by 
prodávající i nadále povinen tento doklad bezodkladně vystavit. V 
takovém případě se však předpokládá aktivní spoluúčast kupujícího.  

Vyhověno jinak.  
Již ze stávajícího znění zákona vyplývá, že prodávající nemusí na 
doklad konečného spotřebitele uvádět, pokud si to tento nevyžádá (tedy 
v případě, kdy se jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu, kdy se 
zdanění neprokazuje). V opačném případě by mělo být jak v zájmu 
spotřebitele, tak prodávajícího na doklad kupujícího uvést. Ani správce 
daně si není vědom případů, kdy by nějakým způsobem postihoval 
případy, kdy na příslušném dokladu nebyl uveden údaj o kupujícím a 
tento doklad nemusel být použit k prokázání zdanění. Je také sporné, 
jak by se postupovalo v případě, kdy by prodávající správci daně 
předložil velké množství dokladů na neznámého konečného spotřebitele 
(i ve větších množstvích) s tvrzením, že tento si doklad nevyžádal.  
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

32. Z B27 V § 5 odst. 6 navrhujeme doplnit na konec textu stávajícího 
ustanovení větu: 
„Na vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu skladované 
bez daňového dokladu, dokladu o prodeji nebo dokladu o dopravě se 
hledí, jako by byly skladovány s příslušným dokladem, pokud byl 
příslušný doklad před zahájením skladování přijat správcem daně 

Vyhověno jinak. 
Je v zájmu subjektu (skladovatele), aby disponoval příslušnými doklady 
(odpovídající účetnictví, atd.) V případě dopravy byla elektronická 
forma připuštěna, protože často nelze efektivně zajistit přítomnost 
dokladu při dopravě. Správce daně navíc nevyžaduje, aby byl příslušný 
doklad skladování fyzicky přítomen, kontrolovaná osoba jej však musí 
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prostřednictvím elektronického portálu správce daně.“ 
Zdůvodnění: Obdobná výjimka je již podle stávajícího znění zákona 
připuštěna pro vybrané výrobky po dobu jejich dopravy. Je žádoucí a 
logické připustit i následné skladování na základě stejného dokladu 
nebo jiného dokladu prokazujícího zdanění, který byl stejnou formou 
oznámen správci daně. Při velkoobchodních dodávkách probíhá 
fakturace zpravidla až za několik dní, ale doklad o zdanění podle 
zákona o spotřebních daních musí být vystaven bezodkladně. 
Podmínku bezodkladnosti lze v takovém případě zajistit zpravidla 
výhradně elektronickou formou. Na druhou stranu podmínka, že tento 
doklad bude předem přijat zařízením správce daně, eliminuje možnost 
nekalého jednání.  

bezodkladně předložit.  
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

33. Z B28 V § 5 zákona navrhujeme upravit náhradní postup pro případ, 
kdy není z důvodu výpadku na straně správce daně dostupný 
elektronický portál správce daně určený k zasílání dokladů, jimiž lze 
prokázat zdanění dopravovaných (nebo skladovaných) vybraných 
výrobků.    
 
Stávající znění § 5 odst. 6 lze např. doplnit takto:  
„V případě více jak 30 minutového výpadku zařízení správce daně se 
má za to, že byl doklad správcem daně přijat, pokud je doklad k tomu 
způsobilý a kontrolovaná osoba prokáže, že řádně učinila pokus o jeho 
přijetí správcem daně prostřednictvím elektronického portálu správce 
daně. Po obnovení funkčnosti zařízení správce daně je subjekt 
vystavující doklad povinen zajistit, aby do 48 hodin byl doklad 
zařízením správce daně přijat.“ 
 
Zdůvodnění: Stává se, že portál správce daně je neplánovaně 
nedostupný i více hodin. Vystavit v takové situaci „náhradně“ doklad v 
listinné podobě (navíc třeba v noci nebo v době volna) a doručit jej do 
vozidla přepravujícího vybrané výrobky je neřešitelný problém. 
Zákonem je připuštěno vystavování dokladů elektronicky, pokud jsou 
přijaty prostřednictvím elektronického portálu správce daně, je ale 
nutné stanovit také postup pro případ, kdy je tento portál nedostupný.    

Vyhověno jinak. 
V případě, kdy by teoreticky nebyl dostupný portál správce daně, mělo 
by se postupovat standardními postupy vystavování „papírových“ 
dokladů podle § 5, resp. § 6 zákona. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

34. Z B29 V § 6 odst. 4 navrhujeme doplnit na konec textu stávajícího 
ustanovení větu: 
„Na vybrané výrobky osvobozené od daně skladované bez dokladu o 
osvobození se hledí, jako by byly skladovány s příslušným dokladem, 
pokud byl příslušný doklad před zahájením skladování přijat správcem 
daně prostřednictvím elektronického portálu správce daně.“ 
Zdůvodnění: Obdobná výjimka je již podle stávajícího znění zákona 
připuštěna pro vybrané výrobky po dobu jejich dopravy. Je žádoucí a 
logické připustit i následné skladování na základě stejného dokladu 
nebo jiného dokladu prokazujícího oprávněné osvobození od daně, 

Vyhověno jinak. 
Je v zájmu subjektu (skladovatele), aby disponoval příslušnými doklady 
(odpovídající účetnictví, atd.) V případě dopravy byla elektronická 
forma připuštěna, protože často nelze efektivně zajistit přítomnost 
dokladu při dopravě. Správce daně navíc nevyžaduje, aby byl příslušný 
doklad skladování fyzicky přítomen, kontrolovaná osoba jej však musí 
bezodkladně předložit. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
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který byl stejnou formou oznámen správci daně. Při velkoobchodních 
dodávkách probíhá fakturace zpravidla až za několik dní, ale doklad o 
osvobození od daně podle zákona o spotřebních daních musí být 
vystaven bezodkladně. Podmínku bezodkladnosti lze v takovém 
případě zajistit zpravidla výhradně elektronickou formou. Na druhou 
stranu podmínka, že tento doklad bude předem přijat zařízením správce 
daně, eliminuje možnost nekalého jednání.  

spotřebních daních. 
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

35. Z B30 V § 42 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) a v § 42c odst. 1 a 2 
navrhujeme rozšířit výčet přípustných vad údajů ve vyjmenovaných  
dokladech takto:  
„jsou nesprávné nebo nepravdivé nebo neúplné“ 
Zdůvodnění: Cílem navrhované úpravy je rozšířit možnost prokázat 
dodatečně zdanění vybraných výrobků, nejen u výrobků, které byly 
dopravovány nebo skladovány s dokladem obsahujícím nesprávné nebo 
nepravdivé údaje, ale i u výrobků, které byly dopravovány nebo 
skladovány s dokladem, který obsahoval údaje neúplné. V praxi nadále 
přetrvává problém, kdy doklad, na kterém je neúplný byť jeden údaj, 
není správcem daně akceptován a správce daně tuto situaci hodnotí 
jako dopravu bez dokladu ve smyslu § 42 odst. 1 písm. a), případně b).  
Následkem toho nejsou tyto vybrané výrobky uvolněny ze zajištění ani 
v případě dodatečného prokázání jejich zdanění, a to z důvodu, že v § 
42c odst. 1 písm. b) a c) se připouští pouze doklad obsahující 
„nesprávné nebo nepravdivé údaje“. Pokud je možnost dodatečného 
prokázání zdanění připuštěna u nepravdivého údaje, jeví se jako 
odůvodněné připustit tuto možnost i u údajů neúplných.  V řízení by 
pak mělo být prokázáno, zda vady dokladu jsou takové intenzity, že se 
jedná o dopravu bez dokladu, či se jedná „pouze“ o dopravu s 
dokladem, který je neúplný a u něhož lze tuto vadu zhojit dodatečným 
prokázáním zdanění.   

Vyhověno jinak. 
Ačkoli chápeme motivaci návrhu, v praxi by bylo velmi obtížné 
rozlišovat, kolik chybějících náležitostí dokladů by bylo možné ještě 
považovat za údaje „neúplné“. Přestože ekonomická motivace 
poctivých subjektů je, aby jim zboží nebylo dočasně zajišťováno, u 
nepoctivých subjektů by tato změna mohla vést k motivaci vystavovat 
doklady pochybné kvality s tvrzením, že údaje na dokladech jsou 
neúplné.  
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 
 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

36. Z B31  V § 42c navrhujeme doplnit text odst. 1 písm. b) a c) takto:  
„Pro účely odst. 1 písm. b) a c) lze skutečnost, že vybrané výrobky byly 
zdaněny nebo byly nabyty oprávněně bez daně, prokázat i jiným 
způsobem než podle § 5 a 6.“ 
 
Zdůvodnění: Zákon určuje, že zdanění vybraných výrobků nebo 
oprávněné nabytí vybraných výrobků bez daně se prokazuje daňovým 
dokladem, dokladem o prodeji, dokladem o dopravě dle § 5, resp. 
dokladem o osvobození dle § 6, s povinnými náležitostmi. Nesprávnost 
nebo nepravdivost těchto údajů na dokladech je důvodem pro zajištění 
vybraných výrobků ze strany Celní správy ČR s následným 
propadnutím ve prospěch státu. Zvrátit lze tuto skutečnost tím, že 
subjekt prokáže, že vybrané výrobky uvedené na vadných dokladech 
byly zdaněny. Zdanění se však podle zákona prokazuje bezvadnými 
doklady podle § 5 nebo 6. Proto je třeba tento začarovaný kruh 

Vyhověno jinak.  
V současnosti obecně ze zákona vyplývá, že zdanění lze prokázat i 
jiným způsobem, než bezvadným dokladem, tj. podle daňového řádu. 
K tomu viz judikát 5 Afs 93/2008.  
 
Ve stejném duchu mluví i odůvodnění k novému znění § 42c zákona o 
spotřebních daních, které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2016:   
„Nová úprava umožní správci daně uvolnit zajištěné vybrané výrobky, 
které byly dopravovány s dokladem, který v dané situaci vyžaduje 
zákon, ale který obsahuje nesprávné nebo nepravdivé údaje. Vybrané 
výrobky mohou být v rámci řízení uvolněny, pokud účastník řízení 
prokáže jejich zdanění (například evidencemi, objasněním nesrovnalostí 
v dokladu, atp.). 
Správce daně tedy při praktické kontrole dopravovaných nebo 
skladovaných vybraných výrobků ověřuje doklady a porovnává shodu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 126 z 301 

zákonem prolomit a připustit i jiný způsob prokázání zdanění. Je pak 
na správní úvaze správce daně, zda je zdanění tímto „jiným způsobem“ 
dostatečně prokázáno 

údajů na nich uvedených se skutečností. Má-li správce daně 
pochybnosti o údajích uvedených na dokladech, musí vyhodnotit, zda 
tyto nesrovnalosti jsou takové intenzity, že lze zpochybnit doklad jako 
takový. Správce daně zváží, zda se jedná o doklad, který v dané situaci 
vyžaduje zákon a že doprava není prováděna bez dokladu, případně zda 
se jedná o doklad podle zákona, který však obsahuje nesprávné nebo 
nepravdivé údaje, které je třeba dodatečně prověřit. 
V rámci prověřování se může jednat například o to, zda není doklad 
pozměněný nebo padělaný, zda byl řádně vystaven a je u výstavce 
evidován bezvadný doklad prokazující zdanění vybraných výrobků 
v rámci obchodního řetězce, zda byla doprava vybraných výrobků řádně 
oznámena a poskytnuto zajištění daně, zda okolnosti nenasvědčují 
protiprávnímu uvedení vybraných výrobků do volného daňového 
oběhu, nebo zda jsou zajištěné vybrané výrobky prokazatelně vedeny 
povinnými osobami v evidencích podle platných právních předpisů. 
 
Výše uvedené nelze aplikovat v případě, kdy správce daně vyhodnotí, 
že rozpory na dokladech jsou takové intenzity, že doprava není 
realizována s požadovaným dokladem vůbec (viz judikát 4 Afs 
97/2017). 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

37. Z B32 V § 43k navrhujeme upřesnit text tak, aby bylo zřejmé, že při 
návrhu držitele na změnu stávajícího povolení se nejedná o návrh podle 
43b na vydání nového povolení. 
Zdůvodnění: Je žádoucí upřesnit ustanovení § 43k tak, aby bylo 
zřejmé, že při změně povolení se nejedná o vydání zcela nového 
povolení na návrh podle 43b, a že tudíž není třeba (i při formální 
změně např. obchodního názvu téhož výrobku nebo doplnění nové 
čerpací stanice do stávajícího povolení k nákupu ZRP) vždy opakovaně 
dokládat splnění všech podmínek pro vydání povolení s odvoláním na 
§ 43c. V praxi správce daně nerozlišuje mezi změnou stávajícího 
povolení a vydáním zcela nového povolení a s odkazem na § 43b 
vyzývá k doplnění náležitostí podání a opakovanému dokládání všech 
podmínek pro vydání povolení. Opakovaně jsou tak v krátkých 
intervalech dokládány výpisy z evidence trestů a bezdlužnosti 
společnosti i všech jednatelů u všech zdravotních pojišťoven a správy 
sociálního zabezpečení. Domníváme se, že takový postup nebyl 
záměrem zákonodárce a že se jedná o zbytečnou administrativní zátěž 
jak na straně subjektů, tak na straně potvrzení poskytujících orgánů i na 
straně správce daně. 

Vyhověno jinak. 
Na úrovni Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a 
Ministerstva zdravotnictví probíhají diskuze ohledně předávání 
informací o existenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejném 
zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Cílem je odstranění 
povinnosti daňových subjektů předkládat příslušná potvrzení o 
bezdlužnosti. Jakmile dojde k této dohodě, bude upraven zákon o 
spotřebních daních. 
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38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

38. Z B33 Návrh k § 51: 
Doplnění nového odstavce (4): Zdanění je považováno za prokázané i v 
případě, že kód nomenklatury vykazovaný na dokladu dle § 51 odst. 1 
nebo § 51 odst. 3 není shodný se skutečným (var. zjištěným) kódem 
nomenklatury a za podmínky, že sazba spotřební daně vykazovaného 
kódu nomenklatury je shodná nebo vyšší, než sazba kódu zjištěného 
Zdůvodnění: Tento bod řeší případy, kdy dojde výrobní vadou v 
rafinerii nebo při manipulaci se zbožím ke změně kvalitativních 
parametrů minerálního oleje a tato změna vede k přeřazení zboží pod 
jiný kód nomenklatury. Dnes takový případ nevyhnutelně vede ke 
zdanění zboží (subjekt nemá k dispozici doklad podle § 51, kterým by 
prokázal zdanění), ačkoli spotřební daň již byla jednou státem vybrána. 
Text je formulován tak, aby nebylo možno uvedený paragraf zneužít k 
případným nárokům kontrolovaných subjektů na vrácení daně. Pokud 
to bude zpracovatel zákona požadovat, můžeme pro uvedené případy 
nesouladu kódů nomenklatury akceptovat rozumnou výši správní 
pokuty 

Vyhověno jinak. 
Navržené znění by mohlo vést k záměrnému zneužívání a ztěžování 
kontrol správce daně a identifikaci vybraného výrobku. 
 
K tomu dále uvádíme, že obecně ze zákona vyplývá, že zdanění lze 
prokázat i jiným způsobem, než bezvadným dokladem, tj. podle 
daňového řádu. K tomu viz judikát 5 Afs 93/2008.  
 
Ve stejném duchu mluví i odůvodnění k § 42c zákona o spotřebních 
daních: „Nová úprava umožní správci daně uvolnit zajištěné vybrané 
výrobky, které byly dopravovány s dokladem, který v dané situaci 
vyžaduje zákon, ale který obsahuje nesprávné nebo nepravdivé údaje. 
Vybrané výrobky mohou být v rámci řízení uvolněny, pokud účastník 
řízení prokáže jejich zdanění (například evidencemi, objasněním 
nesrovnalostí v dokladu, atp.). 
 
Správce daně tedy při praktické kontrole dopravovaných nebo 
skladovaných vybraných výrobků ověřuje doklady a porovnává shodu 
údajů na nich uvedených se skutečností. Má-li správce daně 
pochybnosti o údajích uvedených na dokladech, musí vyhodnotit, zda 
tyto nesrovnalosti jsou takové intenzity, že lze zpochybnit doklad jako 
takový. Správce daně zváží, zda se jedná o doklad, který v dané situaci 
vyžaduje zákon a že doprava není prováděna bez dokladu, případně zda 
se jedná o doklad podle zákona, který však obsahuje nesprávné nebo 
nepravdivé údaje, které je třeba dodatečně prověřit. 
 
V rámci prověřování se může jednat například o to, zda není doklad 
pozměněný nebo padělaný, zda byl řádně vystaven a je u výstavce 
evidován bezvadný doklad prokazující zdanění vybraných výrobků 
v rámci obchodního řetězce, zda byla doprava vybraných výrobků řádně 
oznámena a poskytnuto zajištění daně, zda okolnosti nenasvědčují 
protiprávnímu uvedení vybraných výrobků do volného daňového 
oběhu, nebo zda jsou zajištěné vybrané výrobky prokazatelně vedeny 
povinnými osobami v evidencích podle platných právních předpisů. 
 
Výše uvedené však platí v případě, že správce daně může předloženou 
dokumentaci k příslušným dopravovaným vybraným výrobkům 
přiřadit. (viz judikát 4 Afs 97/2017). 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

39. Z B34 Navrhujeme úpravu: § 59 odst. 8 písm. c): 
c) jehož skladovací kapacita je nejméně 50 000 litrů minerálních olejů, 
to neplatí pro daňový sklad zkapalněných ropných plynů, jehož 
skladovací kapacita musí být nejméně 200 000 litrů 
 
Zdůvodnění: Podmínka, že minimální skladovací kapacita daňového 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních.  
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skladu LPG musí být 4x větší, než minimální skladovací kapacita 
skladu s klasickými palivy, byla do zákona vložena před mnoha lety z 
důvodů předcházení daňovým podvodům. Od té doby ale došlo k řadě 
legislativních změn, byly stanoveny kauce pro distributory (včetně 
distributorů LPG), zavedena záznamní a oznamovací povinnost, přišla 
kontrolní hlášení. 
Přitom podíl LPG na trhu pohonných hmot jsou necelá 2 %, významně 
nižší je jak spotřební daň, tak samotná cena produktu a konečně i riziko 
daňového úniku. I kdyby k daňovým únikům na LPG docházelo (jako 
že nedochází), byla by jejich hodnota pouhým zlomkem toho, co by se 
mohlo dít v oblasti klasických paliv. Přesto je požadavek na sklad LPG 
přísnější. 
Podmínka velikosti skladu tak dnes už nemá jiný efekt než bránění 
zdravé konkurenci. Zprovoznění skladu o kapacitě 200 m3 je mnohem 
komplikovanější, ekonomicky i technicky náročnější, než zřízení 
skladu o kapacitě 50 m3. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

40. Z B35  V § 60a odst. 2 navrhujeme na konci textu doplnit slova:  
„Zkapalněné ropné plyny podle odstavce 1 lze nakupovat pouze od 
dodavatele uvedeného v povolení k nákupu zkapalněných ropných 
plynů uvedených do volného daňového oběhu „, to neplatí pro nákup 
zkapalněných ropných plynů podle 45 odst. 1 písm. e)“.  
Zdůvodnění: Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) jsou 
určeny pro pohon motorů a jsou zdaněny plnou sazbou daně. I u nich 
platí povinnost být držitelem povolení pro nakládání s nimi ve volném 
daňovém oběhu a vést o nich evidenci. Není však již důvod pro to, aby 
kupující, kteří jsou držiteli tohoto povolení, mohli tyto plyny nakoupit 
výhradně od dodavatele, uvedeného v povolení. Navrhuje se proto toto 
omezení zrušit a snížit tak zbytečnou administrativní zátěž jak na straně 
subjektů, tak na straně správce daně.    

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních.  
V případě povolení k nákupu LPG ve volném daňovém oběhu za 
účelem dalšího prodeje bude navrženo zrušení povinnosti uvádět na 
povolení údaje o dodavatelích. Dodavatelé budou správci daně pouze 
oznamováni. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

41. Z B36 Návrh k §§ 60a, 60b a 60d 
Stávající text zákona vyžaduje od osob přijímajících LPG za účelem 
jeho dalšího prodeje získání zvláštního povolení, přičemž na každého 
dalšího dodavatele je vyžadováno nové povolení. Tento požadavek je 
po zavedení řady dalších opatření omezujících daňové podvody 
přežitkem a zbytečnou administrativní komplikací a lze jej významně 
zjednodušit. Navrhujeme 3 varianty: 
a) vydávání povolení zcela zrušit  
b) vydat žadateli jedno „univerzální“ povolení bez povinnosti 
specifikovat dodavatele LPG 
c) vydat žadateli jedno „univerzální“ povolení. Specifikace dodavatele 
by už nebyla součástí povolovacího procesu, ale stala by se pouze 
ohlašovací povinností. 
Naše preference jsou stejné, jako je výše uvedené pořadí návrhů. 
V případě varianty a) dojde k odstranění §§ 60a, 60b, 60c a 60d ze 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních.  
V případě povolení k nákupu LPG ve volném daňovém oběhu za 
účelem dalšího prodeje bude navrženo zrušení povinnosti uvádět na 
povolení údaje o dodavatelích. Dodavatelé budou správci daně pouze 
oznamováni. 
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zákona, případně k úpravě § 60. 
V případě varianty b) dojde k odstranění § 60a odst. 2, §60c odst. 1 
V případě varianty c) dojde ke zrušení § 60c a úpravě znění §60 
odst.2:„(2) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 60 odst. 1 nebo 
2 je povinna oznámit správci daně každou osobu, od které zkapalněné 
ropné plyny nakupuje a to před tím, než dojde k první dodávce zboží od 
této osoby.“ 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

42. Z 4. ČÁST ŠESTÁ – ZMĚNA DAŇOVÉHO ŘÁDU 
Navrhujeme uvedený bod (§ 8 odst. 4) upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění úpravy. 
Zdůvodnění: Navrhovanou úpravou se do daňového řádu výslovně 
zakotvuje princip zákazu zneužití práva. Navržené řešení však 
považujeme za velmi problematické a nejednoznačné, s tím, že může 
značné problémy při praktické aplikaci a to z těchto důvodu: 
1) Úprava návrhu jde značnou měrou nad rámec toho, jak je 
definováno zneužití práva v současné judikatuře. Potvrzuje to i 
důvodová zpráva. Tato právní úprava pak bude vyvolávat značné 
otázky a bude pro poplatníky nejednoznačná, protože se nebude moci 
opřít ani o stávající judikaturu. Navrhované řešení je v rozporu s 
principem právní jistoty. Problematické je především to, že úprava má 
být aplikována i v případě, kdy daňové zvýhodnění bude jedním z 
důvodů zvoleného postupu. Bránila by tedy jakýmkoli podnikatelským 
rozhodnutím, která nejsou daňově nevýhodná. V současné době 
konstantní judikatura jednoznačně uvádí, že pokud má poplatník 
několik cest k realizaci svého cíle a jednu z nich si vybere pouze z 
důvodu, že je oproti jiným cestám daňově výhodnější, nejde o nelegální 
postup, který by měl představovat zneužití práva. Ani důvodová zpráva 
nedává odpověď na otázku, zda tento současný konstantní přístup 
nebude po případném přijetí úpravy platit. Pokud by tento přístup platit 
neměl, dostáváme se do zcela absurdní situace, kdy za zneužití práva 
by mohlo být nově považováno i použití zrychlených odpisů za situace, 
kdy poplatník předpokládá v prvních letech vyšší zisk. 
2) Navržená úprava není navíc ani v souladu se zněním směrnice. 
Podíváme-li se na text směrnice, tak například v tomto textu nejsou 
uvedeny „jiné skutečnosti“, tak jak to textuje novela daňového řádu. I 
vlastní formulace definice zneužití práva není zcela identická s definicí 
ve směrnici. Vzniká tak otázka, zda navržená úprava jde dokonce ještě 
nad rámec směrnice. To považujeme za zcela nepřístupné.  
3) Problematický je i věcný dopad navržené úpravy. Aplikace směrnice 
je omezena pouze na daň z příjmů právnických osob. Zapracování 
navrhované úpravy do daňového řádu znamená, že by úprava měla být 
aplikována ve vztahu ke všem poplatníkům, plátcům a všem daním. To 
může být však velmi problematické např. ve vztahu k DPH, kde 
zneužití práva definuje judikatura SDEU. Jak vyplývá i z důvodové 

Vyhověno částečně.  
Znění ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu bude upraveno 
následujícím způsobem: 

 „(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

1. Může-li poplatník volit mezi několika cestami, které povedou 
k realizaci jeho cíle a jednu z těchto cest zvolí z důvodu její daňové 
výhodnosti předpokládané zákonem, pak se nebude jednat 
o nelegální postup, který by měl být správcem daně vyhodnocen 
jako zneužití práva v daňové oblasti. Dosažení daňové výhody 
předpokládané zákonodárcem totiž nebude představovat rozpor se 
„smyslem a účelem daňového právního předpisu“ a navrhované 
ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu se tudíž neaplikuje.  
Pravidlo zakotvené navrhovaným ustanovením daňového řádu 
přitom vychází z dosavadní judikatury, která bude nadále 
relevantní, a to i pro budoucí aplikaci navrhovaného pravidla.  

2. Pokud se jedná o pojem „právní jednání a jiné skutečnosti“ bylo 
znění navrhovaného ustanovení daňového řádu upraveno a tento 
pojem byl rozveden o slova „rozhodné pro správu daní“, která 
konkretizují a zužují pojem „právní jednání a jiné skutečnosti“. 
Na tomto místě přitom považuje předkladatel za nutné podotknout, 
že cílem transpozice obecně není doslovný přepis textu ustanovení 
směrnice, nýbrž zajištění účelu sledovaného směrnicí nástroji 
vnitrostátního práva v souladu s pravidly obsaženými ve směrnici. 
Pokud se tedy jedná o formulaci „jiné skutečnosti rozhodné 
pro správu daní“, pak je na místě podotknout, jednak že uvedenou 
formulací navazuje navrhované ustanovení daňového řádu 
na § 8 odst. 3 daňového řádu, které navrhovanému ustanovení 
systematicky předchází, a které upravuje zásadu přednosti obsahu 
před formou. Za druhé je vhodné zmínit, že aplikace principu 
zákazu zneužití práva v daňové oblasti představuje subsidiární 
prostředek pro řešení krajních případů, na které nelze aplikovat 
pozitivní ustanovení právního řádu a při kterých dochází k chování, 
které si nezasluhuje právní ochrany. Atributem tohoto institutu pak 
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zprávy navržená úprava však jde nad rámec této judikatury. Z toho by 
pak mohlo vyplynout, že úprava je ve vztahu k DPH v rozporu s 
komunitárním právem. Pokud by úprava byla omezována například ve 
vztahu k jednotlivým daním či poplatníkům, může vzniknout problém s 
porušením zásady zákazu diskriminace. 
4) Problematická může být i časová aplikace nové právní úpravy. 
Jestliže dle důvodové zprávy navrhovaná úprava jde nad rámec 
současných definic zákazu zneužití práva v judikatuře, bylo by zcela 
nezbytné, aby byla doplněna přechodným ustanovením z hlediska 
aplikace této úpravy vůči jednotlivým daňovým povinnostem. Je zcela 
nepřípustné a v rozporu s principy, byť i nepravé retroaktivity, aby byly 
daňově sankcionovány jednání, postupy a smlouvy, které v době 
uzavření, či v době, kdy byly uskutečňovány, byly v souladu s platnou 
právní úpravou a nepředstavovaly zneužití práva. Konstrukce 
takovéhoto přechodného ustanovení ve vztahu k různým daním a 
povinnost u různých typů daní by však byla velmi obtížná ne-li 
nemožná.  
Na základě výše uvedených skutečností se nám jeví jako nejvhodnější 
řešení návrh vypustit a vycházet v této věci ze stávající judikatury, jak 
tomu ostatně bylo i v případě implementace jiných směrnic, kdy MF 
vycházelo z toho, že změny v legislativě v ČR v této věci nejsou nutné. 

musí být dostatečná obsahová pružnost tak, aby jeho 
prostřednictvím bylo možné reagovat na životní situace, které tvoří 
neuzavřenou množinu a na které nemůže právní norma ve své 
obecnosti pamatovat. 
Co se týče zahrnutí jiných právních skutečností, než právních 
jednání do aplikace navrženého ustanovení, svědčí ve prospěch 
takového řešení rovněž snaha pokrýt případy, kdy výsledná daňová 
výhoda by mohla být společným důsledkem právního jednání 
a právní události, resp. je spojena s právním jednáním až ve smyslu 
kauzální návaznosti. Současně navržený text vylučuje opomenutí 
některé z možných situací, které mohou za účelem zneužití práva 
v oblasti daní nastat. 

3. Pokud se jedná o věcný dosah navrhované právní úpravy 
a problematiku vztahu navrhovaného ustanovení daňového řádu 
a oblasti DPH, pak pravidlo zakotvené v § 8 odst. 4 daňového řádu 
vychází z dosavadní judikatury jak tuzemského správního 
soudnictví, tak Soudního dvora Evropské unie, která se 
problematikou zneužití práva v daňové oblasti zabývala jak 
ve vztahu k přímým daním, tak ve vztahu k daním nepřímým. 
Tato judikatura bude tudíž nadále relevantní, a to i pro budoucí 
aplikaci navrhovaného pravidla § 8 odst. 4 daňového řádu. 
V tomto směru bude upravena a doplněna důvodová zpráva. 

4. Vzhledem k tomu, že znění navrhovaného ustanovení § 8 odst. 4 
vychází ze současné judikatury jak tuzemského správního 
soudnictví, tak Soudního dvora Evropské unie, která na dané 
případy bude nadále aplikovatelná, zakotvením 
§ 8 odst. 4 daňového řádu tak nedochází k úpravě dalších nových 
pravidel, která by doposud nebyla součástí právního řádu České 
republiky, a to z toho důvodu, že tato pravidla v něm jsou již 
obsažena, byť pouze implicitně. Výslovné zakotvení obecného 
pravidla proti zneužívání práva v oblasti daní do právního řádu 
České republiky tak zachovává materiální kontinuitu právní úpravy 
navzdory navržené formální změně daňového řádu. 
Na základě uvedeného lze tudíž předpokládat, že pokud určité 
jednání nepředstavovalo zneužití práva v daňové oblasti 
před zakotvení navrhovaného ustanovení, nebude jako zneužití 
práva posuzováno ani po jeho zakotvení. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

43. D Doporučující připomínky k předkládanému materiálu 
C1 K ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o daních z příjmů, bod 23 (§ 
23i) 
Doporučujeme jednoznačně vymezit vztah nové právní úpravy řešení 
hybridních nesouladů ke způsobu řešení hybridních nesouladů v 
případě výplaty podílu na zisku ve vztazích mateřská a dceřiná 
společnost. 

Vyhověno částečně. 
Lze souhlasit s názorem, že tento stav není úplně vhodný. Je to však 
stav vyplývající z evropské legislativy, kterou nemůžeme ovlivnit. 
Správný postup vychází z posloupnosti stanovení základu daně, 
následně výplaty podílu na zisku a statutu zúčastněných osob.   
V případě přidružených osob ve znění hybridních nesouladů bude 
využíváno pravidel ve znění ATAD, tedy jako první by se měla řešit 
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Zdůvodnění: V případě výplaty podílu na zisku je hybridní nesoulad 
řešen tak, že je ponechán daňově uznatelný náklad a není přiznáno 
osvobození od daně (§ 19 odst. 1 písm. zi) ZDP). To je opačné řešení 
než obecný přístup k hybridním nesouladům dle tohoto návrhu, kdy má 
být naopak vyloučen z daňových nákladů související náklad. Vzniká 
tak otázka, která právní úprava je speciální úpravou a má přednost.  

otázka, zda se jedná o uznatelný náklad  - v případě ČR toto nepadá 
v úvahu, neboť výplata dividend nemůže být daňově uznatelným 
nákladem. Dle pravidel ATAD by se nemělo jednat o náklad uznatelný 
v základu, neboť souvisí s osvobozeným příjmem. Pokud by však byl 
výdaj uznatelný v základu daně, pak bude příjem zdaněn. Na osoby, 
které nejsou přidružené, se i nadále vztahuje ustanovení § 19 odst. 1 
písm. zi). 
Toto bylo detailněji doplněno v důvodové zprávě. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

44. D C2 K ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o daních z příjmů, bod 28 (§ 
35ba) a bod 29 (§ 35c) 
Doporučujeme na konec vkládaného odstavce 5 uvést, že tento postup 
neplatí pro poplatníky, kteří využijí postup dle § 36 odst. 7 nebo 8.  
Zdůvodnění: Poplatníkovi s příjmy zdaňovanými srážkovou daní se v 
§ 36 odst. 7 a odst. 8 umožňuje zahrnout tyto příjmy do základu daně v 
daňovém přiznání a uplatnit odčitatelné položky, slevy na dani a 
daňová zvýhodnění. Navrhovaná úprava by měla tento zvláštní postup 
respektovat, neboť nepředpokládáme, že je záměrem předkladatele 
zavádět novou distorzi 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

45. D C3 K ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o daních z příjmů, k § 38w 
Doporučujeme snížit sankce uvedené v daném ustanovení.  
Zdůvodnění: Výše těchto sankcí je dle našeho názoru neúměrně 
vysoká. 

Nevyhověno.   
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích.  

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

46. D C4 K ČÁSTI SEDMÉ – Změna zákona o mezinárodní spolupráci 
při správě daní, bod 2 (§13h odst. 4 písm. d)) 
Doporučujeme ponechat stávající znění tohoto bodu.   
Zdůvodnění:: Dle navrhované úpravy tohoto ustanovení by se u 
oznamovaných účtů mělo nově zjišťovat daňové identifikační číslo 
(dále jen „DIČ“) v České republice nebo v jiném státě.  
• Z navrhované úpravy jsme se domnívali, že se nově zavádí alternativa 
pro zahraniční daňové rezidenty z oznamovaných jurisdikcí uvést 
namísto svého zahraničního DIČ alternativně své české DIČ. Nicméně, 
důvodová zpráva k tomuto bodu uvádí: „Dochází ke zpřesnění 
transpozice směrnice, kdy se údaje o daňovém identifikačním čísle 
nebo obdobném čísle mají zjišťovat nezávisle na daňové rezidenci 
majitele účtu a jeho ovládající osoby. Tato čísla se pak mají zjišťovat 
nejen ve vztahu ke státům a jurisdikcím, ve kterých je majitel účtu nebo 
jeho ovládající osoba daňovým rezidentem, ale mají být zjišťována ve 
vztahu ke všem státům a jurisdikcím, které takové číslo majiteli účtu 
nebo jeho ovládající osobě přidělily. “  
Ze znění důvodové zprávy lze dovozovat, že navrženou úpravou bylo 
zamýšleno zavést novou povinnost zjišťovat české DIČ u všech klientů 
včetně českých daňových rezidentů. Máme za to, že taková povinnost z 
návrhu změny zákona nevyplývá vzhledem k tomu, že se v tomto 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven tak, aby ke sběru DIČ docházelo pouze 
v případě daňového rezidentství v zúčastněném státě. 
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ustanovení jedná o zjišťované údaje o oznamovaném účtu, jak je 
uvozeno v odst. 4 §13h) tohoto zákona. Nejedná se tedy o zjišťování 
údajů (včetně DIČ) u všech účtů. Shledáváme tedy nesoulad mezi 
navrženou úpravu tohoto bodu a důvodovou zprávou.  
• V důvodové zprávě je uvedeno, že důvodem změny je zpřesnění 
transpozice směrnice. Domníváme se, že se jedná o nedorozumění 
vyplývající z příslušné revize v rámci Globálního fóra OECD, protože i 
samotný Společný standard pro oznamování (který byl implementován 
do české legislativy právě zákonem č. 164/2013) uvádí v oddílu IV 
bodu B., že je-li čestným prohlášením potvrzeno, že majitel účtu je pro 
daňové účely rezidentem oznamované jurisdikce, oznamující finanční 
instituce musí s účtem nakládat jako s oznamovaným účtem a čestné 
prohlášení musí zahrnovat DIČ majitele účtu ve vztahu k oznamované 
jurisdikci. Ze znění standardu tedy jasně vyplývá, že DIČ se má 
zjišťovat pouze u oznamovaných účtů (nikoli všech), a to pouze ve 
vztahu k oznamované jurisdikci (nikoli tedy ke všem státům a 
jurisdikcím, které takové číslo majiteli účtu nebo jeho ovládající osobě 
přidělily).  
Navrhovaná změna zákona překračuje povinnosti ukládané Standardem 
OECD, a nejedná se tedy dle našeho názoru o zpřesnění transpozice 
směrnice. Domníváme se, že význam zjišťování zahraničního DIČ 
spočívá v přesné identifikaci poplatníka zahraničním správcem daně, 
který obdrží informaci o příjmech daného poplatníka v zahraničí v 
rámci výměny informací.  Pokud budeme část oznamovaných účtů 
reportovat s českým DIČ (namísto DIČ přiděleného příslušným státem, 
kam je reportováno), bude pro zahraniční daňové správy mnohem 
obtížnější takovou informaci zpracovat resp. přiřadit k dotčenému 
poplatníkovi.  
Nespatřujeme žádný další přínos ve vyžadování DIČ od všech klientů 
zakládajících si CRS produkt (nejen u oznamovaných účtů), protože 
takový údaj není předáván a byl by pouze zaznamenán do systémů 
finanční instituce. Jedná se tedy o klientsky nepřívětivé opatření bez 
významu pro účely CRS. Navíc sběr DIČ ve vztahu ke všem státům a 
jurisdikcím vyžaduje technický zásah do IT systémů banky spočívající 
ve vytvoření dalších polí pro více DIČ a vedl by tudíž k nákladům v 
řádech jednotek milionů Kč pro banku. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

47. D C5 K ČÁSTI SEDMÉ – Změna zákona o mezinárodní spolupráci 
při správě daní, bod 3 (§ 13h odst. 4 písm. e))  
Ke zjišťování státu nebo jurisdikce namísto dosavadního zjišťování 
kódu státu konstatujeme, že různá klienty udávaná slovní označení pro 
týž stát mohou představovat technickou komplikaci, stejně rozšíření 
kategorie o „jurisdikce“. Současně není zřejmé, co vše je míněno 
“jurisdikcí” – př. autonomní oblasti v rámci států, území se zvláštním 
daňovým režimem (hora Athos, ostrov Man apod.). 

Vyhověno a vysvětleno. 
Text zákona byl upraven tak, aby byl sbírán kód státu nebo jurisdikce. 
Jurisdikcí se rozumí daňová jurisdikce s fiskální autonomií, která je 
způsobilá stát se smluvní jurisdikcí. Pojem jurisdikce se používá napříč 
zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní, ať již jde o 
jurisdikci smluvní nebo zatím nesmluvní (např. § 1 odst. 1 písm. b), 
§ 13c odst. 3, § 13e odst. 2 písm. b), odst. 5 a odst. 6, § 13g odst. 4, ale i 
v přílohách obsahující pravidla náležité péče). 
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38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

48. D C6 K ČÁSTI SEDMÉ – Změna zákona o mezinárodní spolupráci 
při správě daní, bod 10  (Příloha č. 2 oddíl III čl. B  odst. 7) 
Vyžaduje se čestné prohlášení a listinné důkazy, přičemž jde o stávající 
klienty, u nichž byla daňová rezidence původně odvozena z adresy 
trvalého pobytu. Představíme-li si danou situaci v praxi, nejčastějším 
impulsem pro nespolehlivost nebo nesprávnost původních listinných 
důkazů bude změna dokladu totožnosti, resp. adresy trvalého pobytu 
klienta. Nutnost získat v tuto chvíli čestné prohlášení vnímáme jako 
nepřiměřeně přísné opatření – předložení nového dokladu totožnosti, 
dokumentujícího novou adresu trvalého pobytu je dle našeho názoru 
dostatečným důkazem, na základě něhož lze daňovou rezidenci 
odvodit. Čestné prohlášení o skutečnosti již potvrzené státním orgánem 
v podobě předloženého dokladu totožnosti je z logiky věci nadbytečné 
a navíc významně negativně ovlivní pracnost a náklady spojené s 
novým, složitějším procesem na pobočkách. 

Vysvětleno. 
Návrh reaguje na jedno z konstatování (note) Globálního fóra, kdy 
Globální fórum doporučuje České republice učinit závazným komentáře 
k CRS a v každém případě zajistit, aby uplatňování vnitrostátního práva 
probíhalo v souladu s nimi. Na komentáře a nutnost vykládat 
ustanovení směrnice s nimi v souladu odkazuje rovněž preambule 
novely směrnice 2011/16/EU tzv. DAC 2.  
Ustanovení je odrazem bodu 13 oddíl III Komentářů k CRS. Globální 
fórum upozornilo Českou republiku, že v další fázi peer review bude 
podrobeno hloubkové kontrole, zda finanční instituce postupují 
v případě oddílu III čl. B odst. 7 v souladu s výkladem daným 
Komentáři. 

38. Hospodářská 
komora České 

republiky 

49. D C7 K ČÁSTI SEDMÉ – Změna zákona o mezinárodní spolupráci 
při správě daní, bod 11 (Příloha č. 2 oddíl IV písm. C) 
Zavedení lhůty „do 90 dnů ode dne, kdy se o změně okolností 
dozvěděla“ navrhujeme upravit na formulaci „ve lhůtě do konce 
kalendářního roku, ve kterém se o změně okolností dozvěděla, nebo do 
90 dnů ode dne kdy se o změně okolností dozvěděla, podle toho, která 
skutečnost nastane později“, která je v návrhu používána v ostatních 
případech zjištění změn či nesrovnalostí v situaci klienta s možným 
dopadem na CRS reporting. 

Vyhověno.  
Text zákona byl upraven. 

44. Komora daňových 
poradců 

1. D A Obecně 
A.1 Návrh: Navrhujeme, aby nebyly novely všech daňových 
předpisů spojovány do jednoho souhrnného „balíku“. 
Zdůvodnění: Obecně nepovažujeme za správné a v souladu 
s legislativními pravidly i judikaturou spojovat do jedné právní normy 
novelizaci všech daňových předpisů. V takovémto případě jsou spojeny 
zcela nesouvisející oblasti právní regulace. Tím, že tímto postupem 
jsou otevřeny téměř všechny daňové předpisy, hrozí dále daleko větší 
riziko, že v rámci projednávání v zákonodárných sborech budou 
k novelám načteny další změny, které neprošly řádným legislativním 
procesem. Je totiž možné načíst v zásadě cokoliv, co se jakkoliv týká 
účetnictví či daní. Konečně v neposlední řadě je zde riziko, že kvůli 
jedné problematické otázce bude celý balíček zdržen, či dokonce 
neschválen. Příkladem, kdy k právě takové situaci došlo, je pak 
poslední novela daňových předpisů (zákon č. 170/2017 Sb.), která díky 
tomu byla schválena později, než se předpokládalo, a nabyla 
nestandardně účinnosti 1.7.2017, což pak působí například v oblasti 

Nevyhověno. 
Spojení souvisejících daňových zákonů do jednoho celku je nejenom 
možné, ale i účelné, efektivní a hospodárné. Daňové zákony v širokém 
slova smyslu spolu souvisejí, a proto je logické jejich novely spojit do 
jednoho celku. Není zřejmé, z čeho připomínkové místo dovozuje, že 
„jsou spojeny zcela nesouvisející oblasti právní regulace“. K takovému 
postupu by došlo, pokud by například byla do jednoho celku spojena 
novela zákona o daních z příjmů a novela zákona o pohřebnictví, 
protože jde o novely právních předpisů ze dvou zcela nesouvisejících 
oblastí. Ovšem spojení novely zákona o daních z příjmů a novely 
zákona o dani z přidané hodnoty je spojením novel zákonů ze stejné 
oblasti, z oblasti daní se stejným předmětem regulace, se stejnými 
principy a zásadami a se stejným použitelným subsidiárním právním 
předpisem (daňovým řádem), tak proto zcela nepochybně obstojí.  
Tvrzení, že takový postup je v rozporu s Legislativními pravidly vlády a 
judikaturou, rovněž neobstojí. Není zřejmé, se kterým ustanovením 
Legislativních pravidel vlády a se kterými judikáty je tento postup 
v rozporu. Naopak z čl. 31 odst. 1 písm. e) Legislativních pravidel 
vlády vyplývá, že jde-li o zákon, který obsahuje pouze novely většího 
počtu zákonů, lze uvést například tento nadpis „zákon, kterým se mění 
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daně z příjmů mnohé výkladové problémy. Chtěli bychom také 
zdůraznit, že takovýto postup byl kritizován (při projednávání zákona 
č. 170/2017 Sb.) i ze strany LRV.  

některé zákony v oblasti (na úseku nebo v souvislosti s přijetím zákona) 
………“. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, je 
přesně takovým návrhem, který Legislativní pravidla vlády výslovně 
připouští, když uvádějí, jak má být takový zákon nazván. 
Spojení novel souvisejících daňových zákonů přispívá i k větší 
přehlednosti právního řádu, neboť se snižuje počet jednotlivých novel a 
adresáti najdou změny v oblasti daní v jednom právním předpisu. 
Efektivnější a účelnější je rovněž samotný legislativní proces přijímání 
takové novely, neboť lze koncentrovat připomínky a eliminovat riziko 
nežádoucích rozdílů vyplývajících z odděleného přijímání jednotlivých 
novel. 
Argumentace, že při spojení novel do většího celku hrozí vyšší riziko 
načtení pozměňovacích návrhů, neobstojí. Toto riziko je stejně velké 
jako v případě, že by novely byly předloženy samostatně. Buď bude 
pozměňovací návrh předložen k souboru novel, nebo k novele 
jednotlivého daňového zákona. 
Skutečnost, že výše uvedené argumenty jsou relevantní je v současné 
době potvrzena i programovým prohlášením vlády, které výslovně 
uvádí: „změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze 
několika málo souhrnnými novelami“. 
Předkladateli není známo, že by postup spočívající ve spojení novel 
daňových zákonů byl kritizován ze strany Legislativní rady vlády, 
neboť zákon č. 170/2017 Sb. nebyl Legislativní radou vlády 
projednáván. Ve stanovisku tehdejšího předsedy Legislativní rady vlády 
je pouze uvedeno, že postup je nestandardní a zcela nenaplňuje 
požadavky Legislativních pravidel vlády na věcnou souvislost změn 
obsažených v jednom návrhu zákona s tím, že je argumentováno čl. 54 
odst. 3 a čl. 39 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. K tomu je třeba 
uvést, že čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se na danou věc 
nevztahuje, neboť se týká případů, kdy návrh zákona vyvolá novelu 
jiných zákonů, což není případ předkládaného návrhu zákona. Ohledně 
domnělého rozporu s čl. 39 odst. 4 Legislativních pravidel vlády je 
stěžejní posouzení, zda návrh upravuje věci různorodé, které spolu 
bezprostředně nesouvisejí. Předkladatel je přesvědčen, že upravuje věci, 
které nejsou různorodé a které spolu bezprostředně souvisejí, neboť se 
týkají daní a jejich správy v širokém slova smyslu. 

44. Komora daňových 
poradců 

2. D Návrh: Navrhujeme, aby důvodová zpráva obsahovala kromě 
legislativně-technických rozborů také věcné zdůvodnění 
navrhovaných řešení a změn.  
Zdůvodnění: Důvodová zpráva představuje důležitý výkladový 
prostředek pro správné pochopení a aplikaci novelizovaného předpisu. 
V současné době je až na výjimky tvořena legislativně-technickými 
rozbory, z nichž není dostatečně zřejmý záměr autorů zákona, který by 

Vysvětleno. 
Důvodovou zprávu k návrhu zákona je nutné vnímat jako jeden celek. 
Věcný záměr totiž primárně vyplývá z obecné části důvodové zprávy a 
ze závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. Ve zvláštní části je 
pak komentováno a odůvodněno konkrétní zákonné ustanovení, kterým 
je takový věcný záměr realizován. 
Pokud připomínkové místo naráží na to, že obsahem důvodové zprávy 
jsou „legislativně technické“ rozbory, pak má na mysli patrně pouze 
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velmi hodnotně napomohl správnému výkladu předpisu jak na straně 
správce daně, tak na straně poplatníka a plátce daně.  

zvláštní část důvodové zprávy, a nikoliv důvodovou zprávu jako celek. 
Podle Legislativních pravidel vlády pak platí, že do zvláštní části 
důvodové zprávy se nemá přejímat text a argumentace z obecné části 
důvodové zprávy. 
Navíc připomínka je příliš obecná na to, aby ji mohlo být vyhověno. 
Pokud však někde není věcný záměr dostatečně vyjádřen, tak se 
předkladatel bude snažit tento záměr výslovně do textu důvodové 
zprávy doplnit. 

44. Komora daňových 
poradců 

3. Z B. Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

B.1 K bodu 7 a bodu 8 a bodu 24 (§ 7 odst. 3, § 7 odst. 8, § 24 odst. 
2 písm. f)  

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme přepracovat úpravu možnosti odečtení tří čtvrtin 
pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.  

Zdůvodnění:  

Navrhované znění je nejasné a přináší daleko více otázek než odpovědí, 
například:  

• Není zřejmé, zda je pojistné dalším nákladem, nebo se jedná o 
odčitatelnou položku. Pokud by platila první možnost a nedošlo by 
k úpravě předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění, výpočet pojistného by se zacyklil: pojistné by bylo nákladem 
potřebným pro výpočet základu pro výpočet pojistného.  
• Není zřejmé, zda se jedná o pojistné na daný rok, či pojistné 
zaplacené v daném roce. Navíc je pojistné hrazeno pomocí záloh a 
doplatku pojistného – novela neřeší, zda budou odčitatelné zaplacené 
zálohy (např. v roce 2019) i doplatek pojistného za daný rok (např. za 
rok 2019 v roce 2020, tj. oproti příjmům roku 2020? – co když už 
poplatník nebude mít v roce 2020 příjmy ze samostatné činnosti?) 
Dovolujeme si také upozornit, že pro podnikatele bez účasti na 
důchodovém pojištění dojde ke zvýšení daňového zatížení.  

Pro minimalizaci výkladových nejasností navrhujeme použít totožné 
vymezení odečitatelného zaplaceného pojistného u příjmů ze 
samostatné činnosti, jaká byla použita před novelizací zákona č. 
586/1992 Sb. zavádějící superhrubou mzdu.  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

44. Komora daňových 
poradců 

4. D B.2 K bodu 10 (§ 8) 
Doporučujeme sjednocení sazeb daně u obdobných příjmů 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
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z kapitálového majetku ideálně tak, že i úroky z tuzemských půjček 
budou zdaňovány 15 % sazbou.  

Zdůvodnění: Dle navržené úpravy nám vychází tento nelogický závěr: 

• Úroky z tuzemských i zahraničních dluhopisů (pokud nebudou 
osvobozeny od daně) budou zdaňovány 15% daní ať již srážkovou či 
v rámci daňového přiznání.  
• 15% daní budou zdaňovány taktéž úroky z půjček plynoucí ze 
zahraničí. Pouze v případě úroků z tuzemských půjček má mít zřejmě 
aplikována obecná 19 % daň. Takovýto závěr se nám jeví nelogický a 
je minimálně otázkou, zda by nemohl být považován dokonce za 
ústavně nepřípustnou diskriminací. V této souvislosti je pak obecnou 
otázkou jestli by veškeré příjmy z kapitálového majetku neměly mít 
možnost zdanění 15% daní dle navrhovaného § 16a.  

z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. 

44. Komora daňových 
poradců 

5. D B. 3 K bodu 10 (§ 8) a bodu 11 (§ 10) 
§ 8 odst. 9 a § 10 odst. 10 navrhujeme upravit pro vyloučení možného 
výkladu druhé věty v tom smyslu, že tyto příjmy se do samostatného 
základu zahrnují vždy. Viz např. obdobný princip v § 36 odst. 7 nebo § 
38g odst. 2, anebo úprava v pokynu D-22 k § 7 odst. 7 nebo k § 9 odst. 
5. Výslovně takto stanoví i důvodová zpráva.  

Úprava může být např.:  

§ 8 ... (9) Příjmy podle odstavce 4 lze zahrnout do samostatného 
základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a. Do samostatného 
základu daně se v tom případě zahrnují veškeré příjmy, které lze 
zahrnout do tohoto základu, nesnížené o výdaje s výjimkou příjmů 
uvedených v odstavci 1 písm. e) a f). 

§ 10 ... (10) Plynou-li příjmy podle odstavce 8 ze zdrojů v zahraničí, 
lze tyto příjmy zahrnout do samostatného základu daně zdaňovaného 
sazbou daně podle § 16a. Do samostatného základu daně se v tom 
případě zahrnují veškeré příjmy, které lze zahrnout do tohoto základu, 
nesnížené o výdaje, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. f) a g), 
které lze snížit o nabývací cenu podílu. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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44. Komora daňových 
poradců 

6. D B.4 K bodu 12 (§ 16) 
B. 4.1 
Doporučujeme, aby důvodová zpráva a především zpráva RIA byla 
jednoznačně doplněna a rozšířena o případy, kdy navrhovaná změna 
povede u poplatníků k vyššímu zdanění oproti současnému stavu, a to 
včetně uvedení příkladů. Bylo by také vhodné, aby byl kvantifikován, 
jaký kladný dopad do příjmu státního rozpočtu z tohoto titulu vznikne. 

Zdůvodnění: Dopředu bychom chtěli zdůraznit, že se nevyjadřujeme 
k tomu, zda navrhovaná změna v sazbách daně je správná, či nikoliv. 
Jde o politické rozhodnutí, ke kterému se KDP ČR v zásadě 
nevyjadřuje. Nicméně je nutné odmítnout, že navrhovaná změna bude 
z pohledu poplatníků fyzických osob pouze daňově neutrální, 
respektive příznivá. To platí v zásadě u zaměstnanců a u většiny 
podnikatelů (u podnikatelů, kteří neplatí pojistné na sociální 
zabezpečení, např. díky nižším příjmům a vedlejšímu charakteru 
činnosti, bude daňová zátěž zvýšena). V případě nájmu a ostatních 
příjmů však navržená změna znamená ve většině případů výrazný 
nárůst celkové daňové povinnosti poplatníka. Tato skutečnost by měla 
být v rámci důvodové zprávy a především v rámci zprávy RIA 
výslovně a podrobně uvedena a měl by být kvantifikován i její dopad 
(v tomto případě pozitivní) do příjmů státního rozpočtu.  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

44. Komora daňových 
poradců 

7. D B.4.2 
Dále navrhujeme upravit znění § 16 následovně, pro lepší 
srozumitelnost: 

„§16 

Sazba daně 

Daň ze základu daně (§ 5), sníženého o nezdanitelné části základu daně 
(§ 15) a o odčitatelné položky odečitatelné od základu daně (§ 34), 
zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí: 

Základ daně Sazba 
daně 

Ze základu 
přesahujícího 

“. 

do 1 500 000 Kč 
(včetně) 

19 %  

nad 1 500 000 
Kč  

285 000 
Kč + 24 
% 

1 500 000. 

 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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44. Komora daňových 
poradců 

8. D B.5 K bodu 10, 11 a 13 (§ 8 odst. 9, § 10 odst. 10 a § 16a) 
V souvislosti se změnou v těchto bodech si dovolujeme upozornit na 
nutnost upravit zápočet zahraniční daně ze samostatného základu daně 
v § 38f odst. 2 ZDP (viz připomínka k bodu 33). 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

44. Komora daňových 
poradců 

9. D B.6 K bodu 20 (§ 23d odst. 2) 
Navrhujeme doplnit o definici skutečné činnosti nebo o příkladný výčet 
jejich charakteristik.  
 

Nevyhověno. 
V ustanovení byla zachována textace, která je součástí současného 
znění § 23d odst. 2 zákona o daních z příjmů, a to „ve skutečnosti 
nevykonávala činnost“, čímž nově navrhované znění § 23d odst. 2 
převezme dosavadní stav týkající se tohoto pojmu a předejde 
tak výkladovým nejasnostem. 

44. Komora daňových 
poradců 

10. D B.7 K bodu 23 (§ 23e) – obecná připomínka 
Z návrhu vyplývá, že dle nového pravidla by nadále měla fungovat 
veškerá další ustanovení omezující daňovou uznatelnost úroků z úvěrů 
a půjček. To však může působit mnohé komplikace například 
v situacích, kdy by na poplatníka v některých zdaňovacích obdobích 
dopadala nová pravidla a v některých nikoliv. Budou pak vznikat 
výkladové problémy a otázky, například ve vztahu k následnému 
uplatňování úroků, které se staly daňově neuznatelné podle nové 
úpravy, a je zde možnost snížit základ daně po tyto úroky 
v následujících zdaňovacích obdobích.  
Souběžné uplatňování obou pravidel může být pro poplatníky 
komplikované a nelze vyloučit  více výkladových problémů a 
nejasností. 

Vysvětleno. 
Postup v aplikaci jednotlivých testů vyplývá z § 23e odst. 2, kde jsou 
nadměrné výpůjční výdaje definovány jako rozdíl mezi daňově 
uznatelnými výdaji a zdanitelnými příjmy. Z toho je zřejmé, že do 
nadměrných výpůjčních výdajů tj. do testu podle § 23e vstupují pouze 
daňově uznatelné výdaje tj. po očištění o neuznatelné výdaje dle 
ostatních ustanovení jako je například test „nízké kapitalizace“. 
Nadměrné výpůjční výdaje neuznané v minulých obdobích se pak 
zohlední v základu daně poplatníka dle § 23e odst. 6 a to do výše 
nevyčerpaného limitu uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů za 
dané zdaňovací období. Pro každé zdaňovací období je tedy postup 
zřejmý. Existují tedy vedle sebe 2 pravidla (§ 25/1/w) zákona o daních 
z příjmů a § 23e, ale ty nedopadají na stejné výdaje. 

44. Komora daňových 
poradců 

11. D B.8 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. g)) 
Navrhujeme, aby v zákoně bylo výslovně uvedeno, že položky jako 
kapitalizovaný úrok, které se promítají do daňových nákladů postupně, 
např. prostřednictvím daňových odpisů, budou zahrnovány do 
nadměrných výpůjčních nákladů také postupně na základě jejich 
promítnutí do daňových nákladů v daném zdaňovacím období nebo 
období, za které se podává daňové přiznání. 
Zdůvodnění: Rozumíme, že tento závěr vyplývá z důvodové zprávy. V 
zájmu právní jistoty bychom však doporučovali zakotvení tohoto 
pravidla přímo v zákoně. 

Nevyhověno. 
Tato skutečnost plyne z ustanovení § 23e odst. 3 písm. g) ve spojení s § 
23e odst. 2 zákona o daních z příjmů, podle kterého se za nadměrné 
výpůjční výdaje považují pouze ty výdaje, které jsou za dané zdaňovací 
období daňovými, tj. v případě kapitalizovaných úroků jen ty, které jsou 
zahrnuty v odpisech, které jsou daňové. 
Navíc je nezbytné toto ustanovení vyložit eurokonformně v souladu 
s čl. 2 bodem 1 směrnice ATAD, který říká, že se jedná o „amortizaci 
kapitalizovaných úroků“. Slovy zákona o daních z příjmů tedy jde o 
odpisy těchto úroků. Výklad, že se jedná o celý kapitalizovaný úrok a 
nikoli její část, by byl v rozporu s právem Evropské unie. Navíc platí, 
že pokud by toto ustanovení bylo doplněno podle připomínky, mohlo 
by to naopak vést k otázkám, zda u jiných výpůjčních výdajů to neplatí. 
Příklady na stanovení výše kapitalizovaných úroků budou ve vhodné 
formě zveřejněny. 

44. Komora daňových 
poradců 

12. D B. 9 K bodu 23 (§ 23e odst. 1) 
Navrhujeme doplnit za písmeno b) následující ustanovení: 
 „V případě záporné hodnoty daňového zisku před úroky, zdaněním a 

Nevyhověno. 
Tato skutečnost plyne z toho, že se jedná o „vyšší z částek“. Je logické, 
že 30 % ze záporného daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy je 
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odpisy se postupuje dle písmene b).“ 
Zdůvodnění: Zvýšení právní jistoty poplatníka, v případech kdy 
dosáhne záporného daňového zisku. Dtt viz výše uvedené důvodová 
zpráva není právním předpisem. 

ještě nižší než 30 % z jakéhokoli kladného, resp. nezáporného daňového 
zisku před zdaněním, úroky a odpisy. 

44. Komora daňových 
poradců 

13. D B. 10 K bodu 23 (§ 23e odst. 2) 
Z navrhovaného ustanovení není, ani podle důvodové zprávy, zcela 
zřejmé, zda se jedná o speciální ustanovení k § 24 a § 25, a jak se bude 
při identifikaci nákladů přistupovat k některým výdajům, které se 
mohou k úvěrovým nástrojům vázat - např. ke smluvním pokutám, 
jejichž daňová uznatelnost je podmíněná zaplacením.  
Návrh: Navrhujeme upřesnit výklad ustanovení tak, aby 
v navrhovaném textu úpravy bylo explicitně uvedeno, že se 
nadměrnými výpůjčními výdaji rozumí výpůjční výdaje, které jsou 
výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů, které nejsou vyloučeny na základě jiných ustanovení ZDP, a 
které současně ovlivňují výsledek hospodaření v daném zdaňovacím 
období.  

Nevyhověno. 
Vztah ustanovení § 23e a § 24 / § 25 zákona o daních z příjmů plyne 
z použití pojmů „výpůjční výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na 
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů“. Z toho vyplývá, že 
se jedná pouze o ty výdaje, které projdou testem § 24 zákona o daních 
z příjmů a zároveň nejsou vyloučeny § 25 zákona o daních z příjmů. To 
je popsáno také v důvodové zprávě (na různých místech), ve které bude 
v tomto ohledu zdůrazněn vztah § 23e a § 24 a § 25 zákona o daních 
z příjmů. 
Co se týče navrhované konstrukce, tak ta jednak může přinést 
výkladové obtíže (rozumí se tím výdaje, nebo příjmy), jednak už 
z vymezení „výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, 
zajištění a udržení zdanitelných příjmů“ vyplývá, že se jedná pouze o ty 
výdaje, které projdou testem § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů. 

44. Komora daňových 
poradců 

14. D B. 11 K bodu 23 (§ 23e odst. 3) 
Návrh: Obecně je možné říci, že identifikace nákladů, které mají být 
zahrnuty do nadměrných výpůjčních nákladů, je v textu zákona 
uvedena velmi obecně a nejednoznačně. Domníváme se proto, že 
především v oblasti kapitalizovaných úroků, derivátů, kurzových 
rozdílů a leasingových úroků by tato úprava měla být zpřesněna tak, 
aby byla více jednoznačná a nesporná.  
Zdůvodnění: Z textu zákona téměř nevyplývá, jak identifikovat, o jaké 
náklady se jedná s tím, že popis je částečně pouze v důvodové zprávě. 
Například způsob praktický zahrnování kapitalizovaných úroků 
v zásadě nevyplývá z textu zákona (dle textu zákona by se zřejmě měl 
zahrnovat celý kapitalizovaný úrok) a řešení je popsáno toliko 
v důvodové zprávě.  
Doporučujeme upřesnit text právní úpravy z hlediska praktického 
postupu u úrokových nákladů zahrnutých do vstupní ceny majetkových 
složek. Jde především o různé kombinace, které se v praxi mohou 
vyskytnout. Jako příklad lze uvést situaci, kdy poplatník pořídí majetek 
jen částečně na úvěr, následně bude provádět několik technických 
zhodnocení, kdy některá bude financovat z úvěru, u něhož úroky bude 
zahrnovat do vstupní ceny majetku, některá technická zhodnocení bude 
financovat z úvěru, u kterého bude úroky zahrnovat do vstupní ceny a 
některá nebude financovat z úvěru. V takovémto případě může být 
sporné a problematické, jakým způsobem bude stanovena a vypočtena 
v jednotlivých letech potencionální daňově neuznatelná částka v 
případě, kdy poplatník bude například uplatňovat zrychlené odpisy.  

Nevyhověno. 
K řešení příkladu: do nadměrných výpůjčních výdajů budou vstupovat 
úroky v té míře, v jaké v daném období ovlivní základ daně. 
Ministerstvo financí doporučí Generálnímu finančnímu ředitelství 
zpracování doporučujícího postupu obdobně jako je v Pokynu D – 22 k 
§ 25/1/w). 
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44. Komora daňových 
poradců 

15. D B. 12 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. f))   
Návrh: Navrhujeme, aby daňová restrikce dopadala pouze na 
leasingové smlouvy dle definice leasingu v  ZDP.  
Zdůvodnění: Domníváme se, že navrhovaná úprava bude v praxi 
působit mnohé výkladové problémy a bude značně komplikovaná a 
náročná na realizaci. Proto nepovažujeme za vhodné rozšiřovat její 
dopad na další nájemní vztahy nad rámec finančního leasingu. 
Domníváme se také, že omezení pouze na leasingové smlouvy je v 
souladu se směrnicí. Při navrhované úpravě bude v praxi působit 
problém stanovení hranice a rozlišovacích kritérií pro definici smluv, 
na které má navrhovaná úprava dopad.  

Nevyhověno. 
Předkladatel chápe záměr připomínky. Pokud by byla tato úprava 
v souladu se směrnicí ATAD, byla by výrazně omezena administrativní 
náročnost, která právě u leasingových splátek bude značná. 
Ale směrnice nedefinuje, co chápe finančním leasingem, pouze 
stanovuje, že výpůjčními výdaji jsou náklady v souvislosti se získáním 
finančních prostředků také prvky nákladů na financování v rámci 
splátek finančního leasingu. Z toho lze vyvodit, že smyslem je 
postihnout jakékoliv smlouvy (nejenom úzce definované v zákoně o 
daních z příjmů), kde se jedná o úplatné užití s následným úplatným 
převodem na poplatníka. V případě navrhovaného zúžení by byla 
směrnice ATAD nedostatečně implementována. 

44. Komora daňových 
poradců 

16. D B. 13 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. f)) 
Návrh: Navrhujeme řádně stanovit vyvratitelnou domněnku výše 
úrokových nákladů, a to procentem z leasingové splátky, obdobně jak 
tomu bylo § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP ve znění platném od 1.1.2008, 
případně jak tomu v současné době je u nepřímých nákladů v § 25 odst. 
1 písm. zk) ZDP. Vylučovala by se stanovená část časově rozlišené 
leasingové splátky, pokud by poplatník neprokázal, že je úrok zahrnutý 
do časově rozlišené leasingové splátky nižší. 
Zdůvodnění: V případě poplatníků, kteří neúčtují dle mezinárodních 
účetních standardů, bude v praxi velmi obtížné a nejednoznačné určit 
výši úrokové složky zahrnuté to leasingové splátky. V této souvislosti 
není možné souhlasit s tezí, že ve většině leasingových smluv je tento 
údaj zapracován. Opak je pravdou. I pro správce daně by pak bylo při 
praktické aplikaci jednodušší, aby zde byla možnost paušalizace této 
úrokové složky a snížily se tak náklady jak na straně daňových 
subjektů, tak na straně správců daně. Navržená úprava je zcela obecná 
a nejednoznačná a bude v praxi působit při realizaci značné praktické 
problémy. 

Nevyhověno. 
Vyvratitelná domněnka v kontextu leasingových splátek není navržena, 
protože vzhledem k různorodosti smluvních ujednání v této oblasti není 
možné stanovit adekvátní hodnotu, která by pokryla veškeré možnosti, 
které trh nabízí. 

44. Komora daňových 
poradců 

17. D B. 14 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. a)) 
Navrhujeme zpřesnit stávající ustanovení. Dle odst. 6 preambule a čl. 2 
odst. 1 ATAD Směrnice má být pravidlo aplikováno i na úvěry od 
nespojených osob, tomuto však navržené znění neodpovídá. Daný 
předpoklad je opět obsažen pouze v důvodové zprávě. 
Zdůvodnění: Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w), z něhož je převzata 
terminologie „finanční výdaj“  stanoví, že finančními výdaji se ve 
smyslu ZDP zahrnují pouze ty náklady, jež vznikly z transakcí se 
spojenými osobami, viz reference na § 23 odst. 7. ZDP 
w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona 
rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje 
(náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, 
poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k 
dlužníkovi (§ 23 odst. 7). 

Nevyhověno. 
Pojem finanční výdaj sám o sobě neobsahuje podmínku toho, aby 
věřitelem a dlužník úvěrového finančního nástroje byli vůči sobě 
spojenými osobami. Bohužel současná textace § 25 odst. 1 písm. w) 
zákona o daních z příjmů je v tomto ohledu zavádějící, což vzniklo 
historicky tím, že se toto ustanovení mnohokrát novelizovalo, přičemž 
věta vložená „pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi 
(§ 23 odst. 7)“ není součástí definice pojmu finanční výdaj. Pokud je 
tedy v navrhovaném ustanovení § 23e odst. 3 písm. e) zákona o daních 
z příjmů použit pojem finanční výdaj, tak se tím rozumí finanční výdaj 
mezi spojenými i nespojenými osobami. 
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44. Komora daňových 
poradců 

18. D B.15 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. d) a e)) 
Navrhujeme terminologickou změnu z pojmu „závazky“ na „úvěrové 
finanční nástroje“. 
Zdůvodnění: Z hlediska jazykového výkladu je pojem závazek 
nesprávný a to zejména ve vztahu k písmenu c) odst. 3 § 23e ZDP 
(„pomyslný úrok v rámci derivátu“), který není závazkem ve smyslu 
soukromého práva. 

Nevyhověno. 
Co se týče pojmu „pomyslný úrok v rámci derivátu“, tak užití pojmu 
závazek je v pořádku, protože se ustanovení § 23e odst. 3 písm. d) a e) 
zákona o daních z příjmů odkazuje mimo jiné i na derivát, kterým se 
rozumí tento závazek. Z hlediska soukromého práva každý derivát musí 
být zároveň závazkem ve smyslu soukromého práva, protože každý 
derivát je smlouvou mezi dvěma a více stranami (lhostejno, zda psanou 
či nepsanou a zda jde o smlouvu standardizovanou či 
nestandardizovanou). 
 
Pro doplnění se uvádí, že úvěrový finanční nástroj je právním vztahem 
(přesněji poměrem) vzniknuvším na základě určitého závazku (to plyne 
z definice úvěrového finančního nástroje v § 19 odst. 1 písm. zk) 
zákona o daních z příjmů – „úvěrovým finančním nástrojem se rozumí 
závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných 
nebo poskytnutých peněžních prostředků“). Úvěrový finanční nástroj 
tak obsahuje skupinu právních vztahů vzniklých na základě závazku, 
přičemž takový závazek musí splnit podmínky vymezené v § 19 odst. 1 
písm. zk) zákona o daních z příjmů. Na základě takového závazku tak 
plyne jedné straně výpůjční příjem, který je výpůjčním výdajem jiné 
strany právního vztahu, který je úvěrovým finančním nástrojem.  
 
Obdobnou situaci postihují v navrhovaném § 23e odst. 3 písmena b), c) 
a d) zákona o daních z příjmů. Odlišností je však to, že tato písmena 
jdou nad rámec pojmu finanční výdaj, resp. úvěrový finanční nástroj. 
Nicméně i výpůjční výdaje vymezené v těchto písmenech musí plynout 
na základě nějakého závazku.  
 
Pojem závazek tak v sobě zahrnuje ty právní skutečnosti (typicky 
smlouvy), na jejichž základě vznikne výpůjční výdaj a výpůjční příjem. 
 
V navrhovaném ustanovení § 23e odst. 3 písm. d) a e) zákona o daních 
z příjmů je tak nezbytné vztáhnout se k předchozím písmenům a 
závazkům, na jejichž základě plynou výpůjční výdaje tam 
identifikované. Pokud by se hovořilo pouze o úvěrovém finančním 
nástroji, vztahovala by se tato ustanovení pouze na § 23e odst. 3 písm. 

44. Komora daňových 
poradců 

19. D B.16 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. c) a d)) 
Návrh: Navrhujeme blíže definovat derivátové náklady dle § 23e odst. 
3 písm. c) a d) ZDP, na které by měla předmětná úprava dopadat, 
například s odkazem na zajišťovací účetnictví dle účetních předpisů.  
Zdůvodnění: V případě, kdy chybí tato definice, bude v praxi poměrně 
obtížné stanovit hranici derivátových nákladů, na které by navrhovaná 
úprava měla dopadat. Navržený text je příliš obecný a nejednoznačný. 

Nevyhověno. 
Podrobnější definice je velmi obtížná právě vzhledem obrovské 
různorodosti derivátů, kdy nelze jednou definicí postihnout všechny 
oblasti. Vždy by mělo posuzovat hlavně to, zda jde o deriváty, které 
souvisí s daným úrokovým nákladem – většinou tedy zajišťovací 
deriváty a to bez ohledu zda je či není vedeno zajišťovací účetnictví 
(např. zajištění kurzového rizika při úvěru v cizí měně) nebo zda 
samotný derivát má charakter úrokového nákladu (např. úrokový swap). 
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44. Komora daňových 
poradců 

20. D B.17 K bodu 23 (§ 23e odst. 3 písm. h)) 
Navrhujeme toto písmeno vypustit nebo jej podrobněji specifikovat. 
Zdůvodnění: Není zcela zřejmé, o jaké další výdaje se jedná. 
Navrhovaná úprava může působit problémy a komplikace při stanovení 
hranic toho, co je a co není považováno za dané výdaje. 

Nevyhověno. 
Smyslem tohoto ustanovení je pouze doplnit výpůjční výdaje o 
kategorii těch výpůjčních výdajů, které mohou vzniknout, aniž by byly 
podchyceny jinými ustanoveními. Za standardních okolností budou 
všechny výpůjční výdaje zahrnuty v písmenech a) až g), přičemž 
ustanovení podle písm. h) se použije pouze v extrémních případech. Lze 
však předpokládat, že v případě, že finanční správa identifikuje výdaje, 
které spadají do této množiny, dá daňovým subjektům tuto skutečnost 
na vědomí, a to způsobem dostupným všem daňovým subjektům. Toto 
ustanovení je proto spíše pojistkou, kterou navíc bude nutné vyložit 
eurokonformním výkladem, proto z hlediska daňových subjektů by 
nemělo dojít k překvapivým výkladům. 

44. Komora daňových 
poradců 

21. D B.18 K bodu 23 (§ 23e odst. 5) 
Návrh: Navrhujeme, aby pro účely výpočtu základny byly zahrnovány i 
zůstatkové ceny daňové, respektive zůstatkové ceny účetní 
vyřazovaného majetku, pokud jsou pro daňové účely považovány za 
daňově relevantní.  
Zdůvodnění: Domníváme se, že jestliže se předmětná základna zvyšuje 
o daňově relevantní odpisy, měla by se zároveň zvýšit o daňově 
relevantní zůstatkové ceny vyřazovaného majetku, které reprezentují 
zůstatek neuplatněných daňově relevantních odpisů. 

Nevyhověno. 
EBITDA je ukazatel provozního zisku a při jeho kalkulaci se zůstatkové 
ceny nezohledňují, což je logické neboť při jejich zohledňování ztratil 
tento ekonomický ukazatel vypovídací hodnotu (např. u v čase stejně 
výkonné firmy by se časem EBITDA propadala je v důsledku toho, že 
se majetek postupně odepisuje). EBITDA použitá pro účely ustanovení 
o omezení úroků je sice „daňová“ tj. vychází z daňově uznatelných 
příjmů a výdajů a z  daňových odpisů, to však nic nemění na tom, že 
zahrnutí zůstatkových cen by ukazatel výrazně zkreslilo.  
Výše uvedené je nyní i tak je teoretická disputace, neboť definice 
EBITDA, která je uvedena ve směrnici, ukazatel zůstatkové ceny 
nezahrnuje. 

44. Komora daňových 
poradců 

22. D B.19 K bodu 23 (§ 23e odst. 5 písm. d)) 
Navrhujeme změnu ustanovení následovně:  
„odpisů majetku uplatněných v souladu s tímto zákonem“ 

Nevyhověno. 
Podle překladatele současný návrh říká to samé, z připomínky není 
zřejmý důvod změny textu ustanovení. 

44. Komora daňových 
poradců 

23. D B.20 K bodu 23 (§ 23e odst. 6) 
Návrh: Navrhujeme, aby v § 23e odst. 6 došlo k úpravě poslední věty 
tak, že neuznané nadměrné výpůjční výdaje budou přecházet na 
právního nástupce v rozsahu, v jakém přechází na tohoto právního 
nástupce titul, k němuž se neuznané nadměrné výpůjční výdaje váží 
(například zápůjčka nebo smlouva o finančním leasingu). 
Zdůvodnění: Navrhované ustanovení jde nad rámec Směrnice ATAD. 
V rámci přeměn má právní nástupce obecně možnost (za splnění 
stanovených podmínek) převzít určité položky odčitatelné od základu 
daně jako jsou daňové ztráty nebo odpočet na podporu výzkumy a 
vývoje. Současně má právní nástupce určité povinnosti, jako například 
povinnost pokračovat v odpisování započaté právním předchůdcem. 
Tato pravidla vedou k tomu, že přeměny společností jsou v obecné 
rovině daňově neutrální. Navrhované znění by vedlo k situaci, kdy by 
například v rámci fúze byla převzata zápůjčka právním nástupcem, 
tento právní nástupce by byl povinen úrokové náklady podrobit testu 

Nevyhověno. 
Dle dostupných výkladů daňového řádu přechází na právního nástupce 
všechna práva a povinnosti týkající se daňové povinnosti zanikajícího 
subjektu. Předkladatel považuje za vhodné omezit převoditelnost 
nadměrných výpůjčních výdajů. Svou podstatou se jedná o obdobnou 
položku, jako je vyměřená ztráta. V této oblasti docházelo v minulosti 
k zneužívání poplatníky, a proto byla zavedena regulace jako například 
§ 38na zákona o daních z příjmů.  
V současné době nenavrhujeme dodatečné podmínky pro přenos 
nevyužitých nadměrných výpůjčních výdajů minulých let, především 
proto, že se tato oblast jeví jako obtížně spravovatelná – nadměrné 
výpůjční výdaje jsou totiž rozdílová položka mezi výpůjčními příjmy a 
výpůjčními výdaji. Tato rozdílová položka je v tuto chvíli nastavena za 
celou společnost a alokace neuznatelných nadměrných výpůjčních 
výdajů k jednotlivým smlouvám, a to hluboko do minulosti, by byla 
obtížná a v praxi v mnoha ohledech nemožná. 
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dle §23e, ale neměl by možnost použít neuznané nadměrné výpůjční 
výdaje evidované právním předchůdcem.  
Domníváme se, že navrhovaný text úpravy, dle kterého nebude mít 
právní nástupce možnost snížit si výsledek hospodaření o neuplatněné 
nadměrné výpůjční výdaje zanikající společnosti, jde proti obecné 
daňové neutralitě přeměn zakotvené v ZDP u jiných odčitatelných 
položek relevantních pro daňové účely (ztráty, opravné položky daňové 
aj.). 

44. Komora daňových 
poradců 

24. D B.21 K bodu 23 (§ 23f písm. l) bod 1.) 
Není zřejmé, co se pro tyto účely rozumí přidruženou osobou 
vymezenou pro účely zdanění ovládané společnosti. Doporučujeme 
proto jednoznačně vymezit, o jakou situaci se v daném případě má 
jednat. Takto obecná definice, kdy není zřejmé, z čeho se má vycházet  
při vymezení, by v extrému mohla vést k absurdním závěrům, že může 
jít například o společnost, která je 100 % vlastněna jednou fyzickou 
osobou, to by pak ale znamenalo, že daná výjimka je prázdnou 
množinou.  
Definice přidružené osoby obsahuje § 23i odst. 5 ZDP, ale pouze pro 
účely řešení hybridních nesouladů. Přidružené osoby jsou také 
definovány v § 38fa odst. 4 ZDP. A je otázka, zda má být aplikována 
tato definice. Pak bychom ale mohli dospět k výše uvedenému 
absurdnímu závěru. Doporučujeme tuto podmínku přesněji a 
jednoznačněji definovat. Pouhé opsání směrnice považujeme za 
nedostatečné. 

Vyhověno částečně.  
Do textu návrhu § 23f písm. l) bod 1 zákona o daních z příjmů bylo 
doplněno, že se jedná o „přidruženou osobu vymezenou pro účely 
zdanění ovládané zahraniční společnosti“, aby byl zpřesněn odkaz na 
§ 38fa odst. 4 zákona o daních z příjmů. Co se týče připomínky, že je 
absurdní, aby poplatník nebyl ve smyslu navrhovaného § 23f písm. l) 
zákona o daních z příjmů považován za „osamostatněného“ v případě, 
že má malé množství společníků fyzických osob, tak této připomínce 
není možné vyhovět, protože směrnice tento režim požaduje. Je otázka, 
na co v tomto smyslu směrnice ATAD míří, nicméně podstatou 
vymezení poplatníka v § 23f písm. l) zákona o daních z příjmů není to, 
aby byl identifikován zcela osamocený poplatník, ale to, aby bylo 
zřejmé, že na daného poplatníka nikdo nemůže uplatňovat takový vliv, 
aby byl tento poplatník motivován k využívání nadměrných výpůjčních 
výdajů k přesouvání zisku (na místo výplaty dividendy). 
 

44. Komora daňových 
poradců 

25. D B.22 K bodu 23 (§ 23g – 23h ZDP) – obecná připomínka 
Navrhujeme přesunout povinnost upravit výsledek hospodaření či 
rozdíl mezi příjmy a výdaji dle § 23g do § 23 ZDP. 
Zdůvodněné: Z hlediska systematiky ZDP by tato úprava byla 
vhodnější. Navržená úprava v § 23g ZDP rozmělňuje koncentrované 
ustanovení § 23 do dalších ustanovení ZDP. 

Nevyhověno. 
Ministerstvo financí nepovažuje zařazení úpravy přemístění majetku 
bez změny vlastnictví do § 23 zákona o daních z příjmů za vhodné, a to 
z důvodu, že § 23 upravuje základ daně a jeho úpravy, zatímco zdanění 
při přemístění majetku bez změny vlastnictví, tak jak je navrhováno, je 
koncipováno jako fikce příjmu poplatníka, nikoli jako úprava základu 
daně. Jedná se tedy o jiný princip, než je uveden v § 23 odst. 3, 4, 7, 8 
nebo 9, a proto je přehlednější ho zařadit do samostatného paragrafu, 
ostatně jako je navrhováno u ostatních institutů transponovaných ze 
směrnice ATAD, u kterých jejich zařazení do samostatných paragrafů 
není připomínkováno. 

44. Komora daňových 
poradců 

26. D B.23 K bodu 23 (§ 23g – 23h ZDP) 
Navrhujeme nahradit pojem „majetek“ v ustanoveních § 23g – 23h 
termínem „obchodní majetek“ definovaným v § 20c ZDP. 
„…(1) Přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do 
zahraničí se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod 
takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi 
nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích; výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů 

Nevyhověno.  
Pojem „obchodní majetek“ není v § 20c zákona o daních z příjmů 
zaveden jako legislativní zkratka, ale jde o jeho definici. Tato definice 
stanoví, že obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických 
osob je veškerý majetek poplatníka, který mu patří (a pokud poplatník 
není právnickou osobou, je jím veškerý majetek, který k němu patří). 
Tato definice nerozlišuje jednotlivé druhy majetku, tj. nehovoří 
explicitně o hmotném a oběžném majetku, ale zahrnuje veškerý 
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právnických osob se upraví odpovídajícím způsobem….“ 
Zdůvodněné: Dle důvodové zprávy by měl obsahovat „majetek“ aktiva, 
tak jak je definováno v ATAD směrnici tj. hmotný i oběžný majetek. 
Pro tuto skupinu majetku je v ZDP upravena legislativní zkratka v 
ustanovení § 20c ZDP „obchodní majetek“. 

majetek. Úprava navrhovaná v připomínce by tedy neměla vliv na 
obsah daného ustanovení. 
 

44. Komora daňových 
poradců 

27. D B.24 K bodu 23 (§ 23g) 
Doporučujeme vyjasnit, zda v případě přemístění např. podílu 
přiřaditelného stálé provozovně lze aplikovat osvobození dle § 19. 
Zdůvodnění: Dle důvodové zprávy rozumíme, že pro účely daní z 
příjmů se na přemístění majetku do zahraničí hledí jako na jeho prodej. 
V této souvislosti doporučujeme specifikovat, že na přemístění např. 
podílu přiřaditelného stálé provozovně lze aplikovat osvobození dle § 
19 (při splnění stanovených podmínek), a to i s ohledem na to, že se 
fakticky o prodej (převod) nejedná. 

Vysvětleno. 
Fikce prodeje při přemístění se aplikuje i na cenné papíry a podíly a 
jejich případné podmínky osvobození dle § 19 zákona o daních z 
příjmů. Bylo doplněno do důvodové zprávy. 

44. Komora daňových 
poradců 

28. D B.25 K bodu 23 (§ 23g odst. 5) 
Návrh: Doporučujeme, aby doba daňového odepisování byla v těchto 
případech zkrácena o dobu, po kterou byl majetek odepisován před 
zdaněním v zahraničí.  
Zdůvodnění: Domníváme se, že by měla být v těchto případech doba 
odepisování zkrácena o dobu, po kterou byl majetek odepisován v 
zahraničí. 

Vysvětleno. 
Zkrácení odpisování o dobu, po kterou byl majetek odpisován 
v zahraničí, umožňuje § 32c zákona o daních. Zkrácení doby odpisu § 
32c zákona o daních předpokládá v odst. 1, ze kterého vyplývá, že 
nabyvatel pokračuje v odpisování. Jde o úpravu, která již platí 
v současné době a nepřináší významné problémy. V tomto směru byla 
upravena důvodová zpráva. 

44. Komora daňových 
poradců 

29. D B.26 K bodu 23 (§ 23g odst. 5)  
Návrh: Navrhujeme rozšířit variantu, kdy přeceněná cena bude 
relevantní pro daňovou oblast i na další případy, kdy dle zahraniční 
právní úpravy dochází z titulu přeměny či vkladu ke zdanění.  
Zdůvodnění: Současná česká právní úprava vychází z toho, že v 
případě přeshraničních vkladů a přeměn se v České republice vždy 
vychází z nepřeceněné ceny. Toto řešení však vychází z mylného 
předpokladu, že v zahraničí nikdy nedochází z titulu vkladu a přeměny 
ke zdanění, jak je tomu v ČR. V souladu se směrnicí je tomu ale v 
některých státech jinak a vklady či přeměny podléhají zdanění. 
Příkladem může být Slovensko. V těchto případech je pak nezbytné 
zajistit, aby daňová základna v ČR byla přeceněná cena, která byla v 
zahraničí zdaněna. Opačný postup je mimo jiné v rozporu s 
komunitárním právem. 

Nevyhověno. 
Úprava je nad rámec připravované úpravy. Možné zvážení v novele 
2020. 

44. Komora daňových 
poradců 

30. D B.27 K bodu 23 (§ 23g odst. 5 písm. a) 
Navrhujeme doplnit navržené znění následovně: „ a) hmotného a 
nehmotného majetku se postupuje podle § 32c s výjimkou jeho 
odstavce 2 s tím, že místo přepočtené zahraniční ceny se použije cena, 
která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných 
obchodních vztazích, která se přepočte kurzem ….“ 
Zdůvodnění: Zpravidla bude cena stanovená pro účely zahraničního 
uplatnění zdanění při odchodu dle čl. 5 ATAD, cenou, která by byla 

Vyhověno. 
Kurs bude řešen obdobně jako v § 23/17 zákona o daních z příjmů a 
legislativní text byl doplněn „kurzem devizového trhu vyhlášeného 
Českou národní bankou ke dni přemístění“. 
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sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích, 
proto by bylo vhodné doplnit i kurz, který má být použit pro přepočet 
této ceny, neboť tato transakce nebude zachycena v účetnictví subjektu 
dle ZoU 

44. Komora daňových 
poradců 

31. D B.28 K bodu 23 (§ 23g odst. 5 písm. b)) 
Dtto viz obecná připomínka.  
Navrhujeme přesunout povinnost upravit výsledek hospodaření či 
rozdíl mezi příjmy a výdaji dle § 23g do § 23 ZDP. 
Zdůvodnění: Z hlediska systematiky ZDP by tato úprava byla 
vhodnější. Navržená úprava v § 23g ZDP rozmělňuje koncentrované 
ustanovení § 23 do dalších ustanovení ZDP. 

Nevyhověno. 
Pravidlo uvedené v navrhovaném § 23g odst. 5 písm. b) úzce souvisí 
s institutem zdanění při přemístění bez změny vlastnictví a 
systematicky tedy patří do tohoto paragrafu. Jeho uvedení v § 23 mimo 
kontext zdanění při přemístění bez změny vlastnictví by způsobilo 
nepřehlednost právní úpravy. 

44. Komora daňových 
poradců 

32. D B.29 K bodu 23 (§ 23g) 
Doporučujeme v tomto paragrafu výslovně uvést, zda se vztahuje či 
nevztahuje na přeshraniční přeměny. Tedy zda na majetek 
„odcházející“ přeshraniční fúzí sloučením nebo odštěpením bude  
aplikován tento postup. Ze stávajícího navrženého textu to nelze vyčíst. 

Vysvětleno. 
Na přeshraniční přeměny se ustanovení § 23g zákona o daních z příjmů 
v zásadě nevztahuje, protože při nich dochází ke změně vlastnictví. 
Pouze pokud by v důsledku přeměny ve výjimečných případech došlo 
ke změně daňového rezidenství (např. v důsledku změny místa vedení) 
ustanovení by se použilo. V tomto směru byla upravena důvodová 
zpráva. 

44. Komora daňových 
poradců 

33. D B.30 K bodu 23 (§ 23h) – obecná připomínka 
Navrhujeme přesunout ustanovení § 23h ZDP do Části čtvrté Zvláštní 
ustanovení pro vybírání daně z příjmů ZDP. 
Zdůvodnění: Z hlediska systematiky ZDP by tato úprava byla 
vhodnější. 

Vyhověno.  
 

44. Komora daňových 
poradců 

34. D B.31 K bodu 23 (§ 23h odst. 2) 
Navrhujeme upravit tak, aby ustanovení zohledňovalo situace, kdy 
celková daň je nižší než daň, která by vznikla ze samotného přemístění. 
Tj. situace, kdy ostatní základ daně je záporný (daň je nižší) anebo kdy 
celkový základ daně je záporný (daň je nulová). 

Vyhověno částečně.  
V prvé řadě se pro účely výpočtu části daně připadající na přemístění 
vychází z celkového základu daně před uplatněním snižujících položek 
a položek odčitatelných od základu daně, nikoliv ze zbývajícího. Pokud 
je tento celkový základ záporný nebo nula, tak daňový subjekt nemá 
žádnou daň, tj. není co posečkat. Pokud je tento celkový základ nižší 
než úpravy výsledku hospodaření v důsledku přemístění, poměr by 
vycházel větší než 1, proto bylo do § 23h odst. 2  (nově § 38gf odst. 2) 
doplněno, že v tomto případ, je část daně připadající na přemístění 
celková daň. 

44. Komora daňových 
poradců 

35. D B.32 K bodu 23 (§ 23i) 
Dle našeho názoru bude v praxi velmi složité sledovat a zkoumat u 
všech plateb rozsah zdanění v jiném státě. 
Návrh: Doporučujeme jednoznačně vymezit vztah nové právní úpravy 
řešení hybridních nesouladů ke způsobu řešení hybridních nesouladů v 
případě výplaty podílu na zisku ve vztazích mateřská a dceřiná 
společnost. 
Zdůvodnění: V případě výplaty podílu na zisku je hybridní nesoulad 
řešen tak, že je ponechán daňově uznatelný náklad a není přiznáno 
osvobození od daně (§ 19 odst. 1 písm. zi) ZDP). To je opačné řešení 

Vyhověno částečně. 
Lze souhlasit s názorem, že tento stav není úplně vhodný. Je to však 
stav vyplývající z evropské legislativy, kterou nemůžeme ovlivnit. 
Správný postup vychází z posloupnosti stanovení základu daně, 
následně výplaty podílu na zisku a statutu zúčastněných osob.   
V případě přidružených osob ve znění hybridních nesouladů bude 
využíváno pravidel ve znění ATAD, tedy jako první by se měla řešit 
otázka, zda se jedná o uznatelný náklad  - v případě ČR toto nepadá 
v úvahu, neboť výplata dividend nemůže být daňově uznatelným 
nákladem. Dle pravidel ATAD by se nemělo jednat o náklad uznatelný 
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než obecný přístup k hybridním nesouladům dle tohoto návrhu, kdy má 
být naopak vyloučen z daňových nákladů související náklad. Vzniká 
tak otázka, která právní úprava je speciální úpravou a má přednost. 

v základu, neboť souvisí s osvobozeným příjmem. Pokud by však byl 
výdaj uznatelný v základu daně, pak bude příjem zdaněn. Na osoby, 
které nejsou přidružené, se i nadále vztahuje ustanovení § 19 odst. 1 
písm. zi).Toto bylo detailněji doplněno v důvodové zprávě. 

44. Komora daňových 
poradců 

36. D B.33 K bodu 23 (§ 23i odst. 1 písm. b)) 
Navrhujeme upravit znění tak, aby více odpovídalo znění ATAD II. 
Zdůvodnění: Množina případů dle navrženého znění, u nichž by bylo 
nutné postupovat podle ustanovení § 23i odst. 1 písm. b) ZDP je dle 
našeho názoru užší než dle čl. 9 ATAD II, neboť odepřením nemusí být 
nutně míněna pouze situace, kdy dotčená země neuplatňuje obdobné 
pravidlo uvedené v písmenu a). 

Vysvětleno. 
Směrnice ATAD II je psána obecně pro všechny daňové systémy 
členských států EU. Pravidlo je vztaženo na poplatníky České republiky 
a je použito v obecné rovině, tudíž se vtahuje na všechny situace, kdy u 
přidružených osob dochází ke dvojímu snížení základu daně – viz 
důvodová zpráva. 
 

44. Komora daňových 
poradců 

37. D B.34 K bodu 23 (§ 23i odst. 2 písm. b)) 
Navrhujeme upravit znění tak, aby více odpovídalo znění ATAD II. 
Zdůvodnění: Dtto viz bod výše. 

Vysvětleno. 
Směrnice ATAD II je psána obecně pro všechny daňové systémy 
členských států EU. Pravidlo je vztaženo na poplatníky České republiky 
a je použito v obecné rovině, tudíž se vtahuje na všechny situace, kdy u 
přidružených osob dochází ke dvojímu snížení základu daně – viz 
důvodová zpráva. 

44. Komora daňových 
poradců 

38. D B.35 K bodu 26 (§ 25 odst. 1 písm. g)) 
Navrhujeme zpřesnit znění „g)  pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění hrazené poplatníkem s příjmy z nájmu dle § 9„ 
Zdůvodnění: Legislativní zkratka příjmy z nájmu je rovněž použita v § 
7 odst. 2 písm. b) ZDP, čímž by došlo k rozporu či nejasnosti mezi 
navrženou úpravou § 24 odst. 2 písm. f) ZDP a tímto ustanovením. 
Dále navrhujeme upravit text tak, aby bylo zřejmé, co uvádí důvodová 
zpráva: z důvodové zprávy vyplývá, že ustanovení má být účinné na 
fyzické osoby, které nemají povinnost hradit zdravotní pojištění z 
důvodů svých zdaňovaných příjmů, ale z důvodů, že jsou občany ČR a 
nemají příjem podrobený povinnosti odvádět zdravotní pojištění. Z 
textu však toto nevyplývá a dá se aplikovat i na zdravotní pojištění 
hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance, pokud má zaměstnavatel v 
daném zdaňovacím období zároveň příjmy z nájmu i na OSVČ, které 
mají souběh příjmu dle § 7 a § 9, popř. v § 7 pronajímají obchodní 
majetek. 
Navrhované znění: 
„Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 
pro daňové účely nelze uznat zejména … pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění hrazené poplatníkem uvedeným v § 2, zaplacené z titulu 
osoby bez zdanitelných příjmů dle zákona o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění“ 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

44. Komora daňových 
poradců 

39. D B.36 K bodu 28 (§ 35ba) a bodu 29 (§ 35c) 
Návrh: Doporučujeme na konec vkládaného odstavce 5 uvést, že tento 
postup neplatí pro poplatníky, kteří využijí postup dle § 36 odst. 7 nebo 
8.  

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 147 z 301 

Zdůvodnění: Poplatníkovi s příjmy zdaňovanými srážkovou daní se v § 
36 odst. 7 a odst. 8 umožňuje zahrnout tyto příjmy do základu daně v 
daňovém přiznání a uplatnit odčitatelné položky, slevy na dani a 
daňová zvýhodnění. Navrhovaná úprava by měla tento zvláštní postup 
respektovat, nedošlo-li k zásadní změně přístupu ke zdaňování příjmů 
srážkovou daní. 

realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

44. Komora daňových 
poradců 

40. D B.37 K bodu 30 (§ 36 odst. 1 písm. a)) 
Doporučujeme v důvodové zprávě doplnit, že dopadá jak na fyzické, 
tak na právnické osoby (ačkoliv v praxi se zřejmě promítne jen u 
nesmluvních států). 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

44. Komora daňových 
poradců 

41. D B.38 K bodu 34 (§ 38fa) 
Obecně se domníváme, že bude velmi složité toto ustanovení prakticky 
implementovat. Jedná se o zcela nový koncept pro české daňové 
prostředí. Otázkou je, v jaké fázi kalkulace daňové povinnosti bude 
dodanění příjmů zahraniční osoby vstupovat do výpočtu. Doporučovali 
bychom tento detailněji popsat v důvodové zprávě. 
Odst. 1 písm. b) - Dle důvodové zprávy by se mělo pro zjištění, o kolik 
je daň stanovená ovládané zahraniční společnosti nižší, než by byla daň 
stanovená podle českého právního řádu, vycházet ze skutečného 
daňového zatížení a porovnávat výsledné daně, nikoli pouze sazby.  
Domníváme se, že uvedená textace nového ustanovení může být 
problematická v případě, kdy ovládaná společnost v zahraničí dosáhne 
ve zdaňovacím období daňové ztráty nebo nižší daňové povinnosti z 
důvodu odlišného přístupu k připočitatelným a odpočitatelným 
položkám, ačkoliv běžná sazba daně může být vyšší než v České 
republice. Z pohledu české ovládající společnosti bude představovat 
přepočet daňové povinnosti ovládané zahraniční společnosti podle 
českých daňových a účetních předpisů poměrně velkou administrativní 
zátěž a přinese to také mnohé výkladové problémy (související jak s 
přepočtem daňové povinnosti, tak ii s případným odečtem daně 
zaplacené ovládanou zahraniční společností dle odstavce 8 a 9). 

Bere se na vědomí. 
K dodanění příjmů ovládané zahraniční společnosti u ovládající 
společnosti by mělo docházet již na samém počátku, tj. ve fázi 
zjišťování základu daně před zdaněním (viz. § 38fa odst. 7 zákona o 
daních z příjmů). 
Se složitostí přepočtu zahraniční daně na českou daň si je Ministerstvo 
financí vědomo. Skutečnost však vyplývá ze směrnice, kterou 
Ministerstvo financí musí implementovat. 

44. Komora daňových 
poradců 

42. D B.39  bodu 34 (§ 38fa) 
Navrhujeme upřesnit povinnost zahrnout do základu daně dle § 23 i 
příjmy ovládané společnosti dle § 38fa a rovněž přesunout ustanovení 
ve znění navrženého § 38fa odst. 7 přímo do § 23 odst. 9, § 38fa pod § 
18, atd. Zbylou část navrženého ustanovení poté přesunout do nového § 
23j ZDP. 
Zdůvodnění: Z hlediska systematiky ZDP by tato úprava byla 
vhodnější. 

Nevyhověno. 
Není zřejmé, proč by mělo být ustanovení § 38fa odst. 7 přesunuto do § 
23 odst. 9, který upravuje úpravy výsledku hospodaření o oceňovací 
rozdíly, tedy problematiku nijak nesouvisející s ovládanými 
zahraničními společnostmi. Dále není zřejmé ani to, která část 
ustanovení § 38fa by se měla přesunout do § 18. Ministerstvo financí 
má za to, že úprava zdanění ovládané zahraniční společnosti 
představuje komplexní problematiku, která by měla být upravena celá 
na jednom místě. Vzhledem k tomu, že se jedná o přiřazování příjmů 
zahraniční entity poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, který je 
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daňovým rezidentem České republiky, má Ministerstvo financí za to, že 
je vhodnější tuto úpravu zařadit za § 38f upravující vyloučení dvojího 
zdanění příjmů ze zahraničí, než do nového § 23j. 

44. Komora daňových 
poradců 

43. D B.40 K bodu 34 (§ 38fa) 
Doporučujeme jednoznačněji specifikovat, že příjmy ovládané 
zahraniční společnosti neztrácejí svůj původní charakter zahrnutím do 
základu daně ovládající zahraniční společnosti. 
Zdůvodnění: Rozumíme, že dle § 38fa odstavce 1 se pro účely daně z 
příjmů hledí na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s 
jejím majetkem, ze kterého plynou zahrnované příjmy, jako by se 
jednalo o činnost, kterou uskutečnila ovládající společnost na území 
České republiky. Jinými slovy, pokud ovládaná společnost realizovala 
dividendový či úrokový příjem, mělo by se hledět na tento příjem na 
úrovni ovládající společnosti taktéž jako na dividendový či úrokový 
příjem. 
Doporučujeme však jednoznačněji specifikovat, že na takové příjmy 
zahrnuté do základu daně ovládající společnosti lze uplatnit při splnění 
stanovených podmínek i příslušná osvobození od daně. Například v 
případě, že ovládaná zahraniční společnost realizuje dividendové 
příjmy a tyto příjmy jsou zahrnuty do základu daně ovládající 
společnosti, bude tento dividendový příjem osvobozen dle § 19 (při 
splnění stanovených podmínek) i přesto, že ovládající společnost nedrží 
přímý podíl na kapitálu vyplácející společnosti. 

Vysvětleno. 
V připomínce zmiňované osvobození se uplatní, je to pokryté právní 
fikce v § 38fa odst. 1 zákona o daních z příjmů. V tomto směru byla 
doplněna důvodová zpráva. 

44. Komora daňových 
poradců 

44. D B.41 K bodu 34 (§ 38fa odst. 1) 
Navrhujeme ustanovení doplnit o definici podstatné hospodářské 
činnosti podle § 38fa odst. 1 písm. a) nebo příkladný výčet jejich 
charakteristik, ledaže je záměrem opírat se v tomto např. o důvodovou 
zprávu. 

Nevyhověno.  
Pojem „podstatná hospodářská činnost“ úmyslně není definován, neboť 
vždy záleží na individuálním posouzení konkrétní situace, nelze 
stanovit obecně např. výši obratu či počet zaměstnanců, který by 
ovládaná zahraniční společnost měla mít, neboť v každém oboru 
činnosti jsou tyto parametry odlišné. Blíže je tento pojem objasněn 
v důvodové zprávě. 

44. Komora daňových 
poradců 

45. D B.42 K bodu 33 (§ 38f odst. 3) 
§ 38f odst. 2 ZDP navrhujeme upravit tak, aby zahrnoval zápočet 
zahraniční daně na českou daňovou povinnost vypočtenou z příjmů 
zahrnovaných do samostatného základu podle § 16a (a též § 20b u 
právnických osob), kdy ve stávajícím znění máme za to, že § 38f odst. 
2 pracuje pouze s příjmy zahrnovanými do obecného základu daně, do 
něhož se příjmy zdaňované v samostatném základu daně nezahrnují 
podle § 23 odst. 4 písm. b), a kdy zápočet zahraniční daně u příjmů v 
samostatném základu daně musí probíhat jen v obecnějších režimech 
podle mezinárodních smluv, návazně § 38f odst. 1 a § 37. 

Nevyhověno. 
Současná textace §38f  odst. 2 pokrývá dostatečným způsobem i 
vyloučení dvojího zdanění metodou zápočtu u příjmů zahrnovaných do 
samostatného základu daně. 

44. Komora daňových 
poradců 

46. D B.43 K bodu 34 (§ 38fa odst. 3) 
Navrhujme změnu znění ustanovení následujícím způsobem.   
“...1. se přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu tohoto poplatníka 

Vyhověno.  
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nebo hlasovacích právech z více než 50 %, nebo 
2. má právo na více než 50 % podílu na jeho zisku, 
Zdůvodnění: Z hlediska systematiky ZDP by tato úprava byla 
vhodnější. 

44. Komora daňových 
poradců 

47. D B.44 K bodu 34 (§ 38fa odst. 4) 
Navrhujeme terminologické odlišení „přidružené osoby“ dle 
ustanovení § 38fa odst. 4 ZDP a § 23i odst. 5 ZDP. 
Přestože vymezení obou pojmů je sobě blízké, může lexikální shoda 
vést k chybnému výkladu daných ustanovení poplatníky. 

Nevyhověno. 
Zavedení již třetí pojmu pro označení „propojenosti“ osob by bylo 
matoucí, pokud mají v zásadě pokrývat stejnou množinu s drobnými 
výjimkami. Jak v případě § 38fa zákona o daních z příjmů, tak v § 23i 
je vždy vymezení přidružené osoby pro dané účely, nemělo by tak činit 
problémy vyložit tento pojem. 

44. Komora daňových 
poradců 

48. D B.45 K bodu 34 (§ 38fa odst. 5 písm. d)) 
Navrhujeme změnu znění ustanovení na „d) z pozbytí obchodního 
podílu“ 
Zdůvodnění: Z aktuálního znění ani důvodové zprávy není zřejmé na 
jaké situace má ustanovení písm. d) dopadat. Ovládaná osoba může 
držet podíl v jiných společnostech, které nebudou poplatníky daně z 
příjmů právnických osob (tj. subjekty s tuzemskou daňovou 
povinností). Je tedy záměrem atrahovat pouze ty příjmy z pozbytí 
obchodního podílu na tuzemských společnostech? 

Nevyhověno. 
Pojem „obchodní podíl“ český právní řád nezná, zřejmě byl myšlen 
„podíl v obchodní korporaci“. Ustanovení § 38fa odst. 5 písm. d) je 
však svým obsahem širší, neboť se jedná o podíl na jakémkoli 
poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, nikoli jen na obchodní 
korporaci. Poplatníkem daně z příjmů přitom není pouze subjekt 
s tuzemskou daňovou povinností, jak je uvedeno v připomínce, ale 
veškeré entity uvedené v § 17 odst. 1 zákona o daních z příjmů, 
zejména i jednotky, které jsou podle právního řádu státu, podle kterého 
jsou založeny nebo zřízeny, poplatníkem (§ 17 odst. 1 písm. g) zákona 
o daních z příjmů), a to bez ohledu na to, zda jim plynou příjmy ze 
zdrojů na území České republiky, nebo nikoli. 

44. Komora daňových 
poradců 

49. D B.46 K bodu 34 (§ 38fa odst. 8 a 9) 
Navrhujeme úpravu znění odst. 9 navrženého ustanovení § 38fa v 
souladu s důvodovou zprávou následovně:  
(9) Při snížení daně podle odstavce 8 se postupuje obdobně jako při 
použití metody úplného zápočtu podle § 38f. Odstavec 6 se použije 
přiměřeně. 
Zdůvodnění: Z aktuálního znění navržených ustanovení tento postup 
přímo nevyplývá. Nelze jej stanovovat na základě důvodové zprávy 
(viz výše). 

Nevyhověno. 
Odkaz na odstavec 6 není nutný, neboť skutečnost, že daň se započítává 
pouze v rozsahu podle podílu ovládající společnosti na ovládané 
zahraniční společnosti, vyplývá již z odstavce 8. Konstrukce tohoto 
ustanovení je taková, že odstavec 8 hovoří o příjmech z činnosti a 
nakládání s majetkem, na které se použije postup podle odstavce 1, 
přičemž součástí postupu podle odstavce 1 je i výpočet poměru podle 
odstavce 6. 

44. Komora daňových 
poradců 

50. D B.47 K bodu 34 (§ 38fa odst. 8 písm. c)) 
Navrhujeme úpravu znění písmene c) následovně:  
c) poplatníkem daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně dle 
zahraničních právních předpisů, který je daňovým nerezidentem a 
prostřednictvím kterého ovládající společnost drží podíl na kapitálu 
ovládané zahraniční společnosti, ve státě, jehož je daňovým 
rezidentem. 
Zdůvodnění: Poplatníkem daně, který je nerezidentem, by měl být 
pouze subjekt, kterému plyne příjem ze zdrojů na území České 
republiky? Dle důvodové zprávy však záměr chápeme jako ustanovení 
umožňující odečíst daň zahraničního poplatníka, který je rovněž 
ovládající osobou, a který postupuje obdobným způsobem dle § 38fa ve 

Nevyhověno. 
Dle § 17 odst. 4 zákona o daních z příjmů jsou daňovými nerezidenty 
poplatníci, pokud nemají na území Česká republiky své sídlo, nebo to o 
nich stanoví mezinárodní smlouvy. Tj. Ministerstvo financí nevidí ve 
formulaci ustanovení problém výkladu. 
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státě své rezidence. 

44. Komora daňových 
poradců 

51. D B.48 K bodu 34 (§ 38fa odst. 9) 
Navrhujeme upravit tak, aby zohledňoval situace, kdy celková daň 
ovládající společnosti je nižší než daň ovládané společnosti, o kterou se 
má snížit, anebo kdy ovládající společnost vykazuje daňovou ztrátu. 

Nevyhověno. 
Ministerstvo financí nevidí důvod pro úpravu. Ustanovení jasně stanoví, 
že má jít o započtení daně na daň placenou ovládající společnosti 
z připočítaných příjmů ovládané zahraniční společnosti – z činností dle 
§ 38fa odst. 1 zákona o daních z příjmů. 

44. Komora daňových 
poradců 

52. D B.49 K bodu 34 (§ 38fa odst. 10) 
Návazně na princip stanovený v § 38fa odst. 10 je na zvážení 
navrhnout doplnění § 38fa o osvobození dividendového příjmu 
plynoucího z ovládané zahraniční společnosti, a to v rozsahu v jakém 
byl na její podkladový příjem uplatněn postup podle odstavce 1. 

Vysvětleno. 
Doplnění o osvobození dividendového příjmu není nutné. Jelikož v 
případě, kdy dojde k výplatě dividend od ovládané zahraniční 
společnosti její ovládající společnosti, nepovažuje se tento dividendový 
příjem za příjem – na základě fikce dle § 28fa odst. 1 zákona o daních 
z příjmů a viz. Důvodová zpráva „Vzhledem k uvedené fikci nemohou 
být tyto podíly v rozsahu, ve kterém plynou z činností a nakládání s 
majetkem, které jsou považovány za uskutečněné ovládající společností, 
z pohledu daně z příjmů považovány za podíly na zisku, neboť by se 
vlastně jednalo o vyplácení podílů ovládající společností sobě samé. V 
tomto rozsahu tedy podíl na zisku nepředstavuje příjem ovládající 
osoby, a není tedy předmětem daně z příjmů.“ 

44. Komora daňových 
poradců 

53. D B.50 K bodu 34 (§ 38fa odst. 10 ZDP) 
Navrhujeme doplnit ustanovení o možnost prodeje závodu či jeho části 
. 
Zdůvodnění: Ustanovení čl. 8 odst. 6. ATAD, dle našeho názoru 
neomezuje vynětí z předmětu daně pouze úplatné převody obchodního 
podílu. „Pokud daňový poplatník zcizí svou účast v daném subjektu 
nebo obchodní činnost vykonávanou stálou provozovnou a určitá část 
výnosů z tohoto zcizení je zahrnuta do základu daně podle článku 7, 
tato částka se při výpočtu výše daně splatné z uvedených výnosů od 
základu daně odečte, aby se zamezilo dvojímu zdanění.“ 
 
Uvedené je nutno vykládat sensu largo, se domníváme, že záměrem je 
vynětí z předmětu daně příjmů, které by mohly být potenciálně 
zdaněny duplicitně při prodeji obchodního podílu či aktiv stálé 
provozovny, včetně prodejů závodu či jeho části. 
 
Přechodná ustanovení – bod 1 a bod 3 
Podle důvodové zprávy (obecné přechodné ustanovení (bod 1)) by se 
měla nová pravidla aplikovat na nadměrné výpůjční náklady v zásadě 
ze všech i do té doby uzavřených smluv, resp. ze všech dodatků k 
těmto smlouvám. Doporučujeme jednoznačně vymezit, v jakých 
případech se nová pravidla uplatní, navrhovaná textace může být 
zavádějící. 
Dále navrhujeme sjednotit aplikaci nových pravidel podle obecného 

Nevyhověno. 
Doplnění ustanovení § 38fa odst. 10 zákona o daních z příjmů o prodej 
závodu nebo jeho části předkladatel nevidí jako důvodné, protože 
z podstaty uplatňování pravidel o zdanění ovládané zahraniční 
společnosti příjem z prodeje závodu nemůže být zahrnovaným příjmem 
dle § 38fa odst. 5 zákona o daních z příjmů (společnost by jistě 
nenaplnila podmínky pro uplatňování těchto pravidel, jelikož by se 
jednalo o aktivní činnost). Navíc tuto situaci směrnice ATAD neřeší a 
byla by tak nad rámec této směrnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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přechodného ustanovení (bod 1) i na oblast kapitalizovaných úroků 
(zahrnutých v ocenění majetku) a na úroky obsažené v úplatě hrazené 
na základě smlouvy o přenechání majetku k úplatnému užití s jeho 
následným úplatným převodem na uživatele. Domníváme se, že tím by 
se předešlo mnohým nejasnostem ze strany daňových poplatníků a 
případným sporům ohledně retroaktivity (pokud by se uplatnilo 
speciální přechodné ustanovení dle navrhovaného bodu 3 - tj. dle 
uvedení do užívání/uzavření smlouvy od 17.6.2016). 

Právě k zamezení nejednoznačnosti byl zvolen přístup, že se pravidla 
pro nadměrné výpůjční výdaje budou týkat veškerých smluv. 
 
Opět ve snaze vyjít poplatníkům vstříc, byla z tohoto obecného 
přechodného ustanovení vyjmuta položka kapitalizovaných úroků. 
Důvodem bylo to, že například u budov je dlouhá doba odepisování a 
pro některé poplatníky může být komplikované rozklíčovat historickou 
cenu ve smyslu, kolik úroků je v ní obsaženo. 

44. Komora daňových 
poradců 

54. Z C Připomínky KDP ČR nad rámec předloženého návrhu novely 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů 
C.1 Bezúplatné příjmy-zásadní 
Vzhledem k problémům, které způsobuje přesun daně dědické a 
darovací pod daň z příjmů (jak to jednoznačně prokazuje i 
komplikované a dlouhé projednávání příspěvků na KV na toto téma) 
navrhujeme omezit zdaňování bezúplatných příjmů, které v praxi 
působí značné komplikace a nejasnosti. Z tohoto hlediska se 
domníváme, že pro odstranění těch nejzávažnějších výkladových 
problémů je možné vyjít z úpravy platné ve zdaňovacím období roku 
2014, kdy byl bezúplatný příjem z titulu bezúročné zápůjčky, výpůjčky 
a výprosy vyloučen z předmětu daně, samozřejmě s možnými 
výjimkami např. ve vztahu k příjmům dle § 6 ZDP. Domníváme se, že 
v ostatních případech, především pak ve vztahu k právnickým osobám, 
zdaňování bezúplatných příjmů v těchto případech stejně ve svém 
důsledku většinou nevede k jakýmkoliv příjmům pro státní rozpočet 
(při aplikaci § 23 odst. 3 písm. c) ZDP) a pouze komplikuje principy a 
systémy zdanění, což ostatně dokazují i materiály projednávané v této 
věci v rámci KV. Domníváme se, že takováto změna by mohla 
odstranit ty nejčastěji se v praxi vyskytující problémy v dané oblasti. 
Systémovým řešením by pak bylo "oživení daně darovací a dědické", 
protože jak již KDP opakovaně upozorňovala nepromyšlené a 
urychlené přesunutí daně darovací a dědické pod daň z příjmů v 
kombinaci s nejednoznačným pojmem "bezúplatný příjem" přineslo 
množství výkladových problémů, kdy některá z možných řešení vedou 
k až mnohdy zcela nelogickým až absurdním závěrům a mohou ohrozit 
i podstatu daně z příjmů (viz například problematika bezúplatných 
příjmů ve vztahu k zahraničí či problémy při zdanění statutárních 
orgánů, kteří vykonávají funkci bezplatně).      
Dalším systémovým a legislativně poměrně jednoduchým řešením by 
bylo omezit zdanění pouze na dary a dědění, tj. systémově v celém 
zákoně nahradit pojem „bezúplatný příjmem“ pojmem dar či dědění, 
jak se to již stalo v ustanoveních § 25 ZDP.  
Minimalistickým řešení by pak byl příkladný výčet toho, co je a co 
není považováno za bezúplatný příjem. 

Nevyhověno. 
Je již opakující se připomínkou, ke kterému již bylo stanovisko 
vyjádřeno. Navrhovaný systém k návratu na původní nastavení před 1. 
leden 2014 je zcela nepřijatelný. Úpravy ve vztahu k této oblasti nejsou 
v současnosti záměrem, jsou nad rámec zadaného rozsahu změn.   
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Návrh: 
a) Systémovým a komplexním řešením by bylo přesunutí zdanění darů 
a dědění zpět do samostatné právní normy, tak jak tomu bylo dle právní 
úpravy platné do 31.12.2013. 
b) Vrátit do zákona úpravu platnou v roce 2014, kdy byly příjmy z 
titulu bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy vylučovány z předmětu 
daně. Samozřejmě s případnou možnou výjimkou např. ve vztahu k 
příjmům v § 6 ZDP.  
c) Nahrazení pojmu „bezúplatný příjem“ pojmem „dar a dědění“ 
(především pak v § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 a § 23 odst. 3 písm. c) 
bod 8) 
d) Dalším alternativním a minimalistickým řešením by byl alespoň 
příkladný výčet toho, co je a co není bezúplatným příjmem. 

44. Komora daňových 
poradců 

55. D C.2 K § 4 odst. 1 písm. l) bod 1.  
Ze stávajícího znění ZDP není jasné, zda se doba „nejméně 10 let“ 
počítá jako 120 kalendářních měsíců od první výplaty penze, nebo zda 
bude splněna také při výplatě 120 měsíčních splátek. 
Příklad: 
Poplatník pobírá penzi celkem ve 120 měsíčních splátkách. První 
výplatu penze obdrží 5. ledna 2016, poslední 5. prosince 2025.  
Návrh: Navrhujeme upřesnit, že doba nejméně 10 let znamená 
v případě pobírání měsíčních splátek nejméně 120 měsíčních splátek. 

Nevyhověno.   
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

44. Komora daňových 
poradců 

56. D C.3 K § 4a  
Návrh: V § 4a se doplňuje písmeno  
q) člena spolku přijatý v souvislosti s výkonem hlavní činností spolku. 
(§ 217 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník). 
 
Zdůvodnění: Tento návrh vychází ze skutečnosti, že se v odborné i 
laické veřejnosti se objevují názory, že členovi spolku vzniká 
nepeněžní příjem v okamžiku, kdy se bez zaplacení zúčastní např. 
turistického výletu, na kterém spolek uhradí jízdenku, vstupné na 
zámek, oběd v restauraci a ubytování v kempu. Domníváme se však, že 
členovi spolku takto bezúplatný příjem nevzniká. V případě této shody 
je tento návrh nadbytečný 

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

44. Komora daňových 
poradců 

57. D C.4 K § 6 odst. 6  
Návrh: V případě použití vozidla zaměstnancem k soukromým účelům 
doporučujeme zjednodušení spočívající v tom, že by u takovýchto 
automobilů nemusela být vůbec vedena kniha jízd (a to ani pro účely 
DPH) a došlo by k navýšení příjmů zaměstnance oproti současné 1% se 
vstupní ceny automobilu. Řešení by bylo dobrovolné, tzn. nemuselo by 
být použito povinně. Příklady možných alternativ o jakou výši příjmu 
by se mělo jednat, jsou uvedeny níže.  

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Obecně platí, že paušalizace je určitým znepřesněním. Pokud je 
pak dán výběr mezi reálným stavem a výpočtem dle paušálu, jedná se 
vždy o určitý daňový bonus a prostředek optimalizace. 
V tomto kontextu by tedy byla administrativní úspora spočívající 
v nepotřebnosti vedení knihy jízd vykoupena daňovou distorzí mezi 
poplatníky, kteří využívají služební vůz více, než předpokládá paušál a 
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Zdůvodnění: Cílem úpravy by mělo být zejména: 
i) Zjednodušení administrativní náročnosti určení soukromého použití 
(bez nutnosti vést knihu jízd za každé vozidlo/každého zaměstnance). 
ii) Použití stejného způsobu určení soukromého užití pro účely daní z 
příjmů a DPH. 
Na základě výše uvedeného se nám jeví jako nejvhodnější španělský 
nebo německý model (viz dále). 
Při správném stanovení paušálu za soukromé užití by dle našeho 
názoru nemělo docházet ke snížení příjmů státního rozpočtu a zároveň 
by došlo k významnému ulehčení administrativní zátěže poplatníků. 
 
Zahraniční úprava: 
Německo 
Za nepeněžní příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % ceny 
vozu měsíčně. Hodnotu pohonných hmot spotřebovaných pro 
soukromé účely lze určit na základě knihy jízd. Alternativně je však 
možné hodnotu pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely 
určit paušálně, a to obecně ve výši 0,03% ceny vozu měsíčně za každý 
km mezi místem zaměstnání a bydlištěm zaměstnance.  
Španělsko 
V případě, kdy motorové vozidlo vlastní zaměstnavatel a poskytne ho 
zaměstnanci i k soukromým účelům se za příjem zaměstnance považuje 
částka ve výši 20% ceny vozu ročně. Tato částka zahrnuje veškeré 
náklady související s provozem motorového vozidla (daně, pojištění, 
palivo). 
Itálie 
Výše příjmu zaměstnance související s motorovým vozidlem 
poskytnutým zaměstnavatelem i pro soukromé účely je každoročně 
stanovena zvláštní institucí (Automobile Club d’Italia). Tato částka 
zahrnuje také související náklady včetně paliva spotřebovaného pro 
soukromé účely. 
Slovensko 
Obdobná úprava jako v České republice. Za příjem zaměstnance je v 
souvislosti s použitím motorového vozidla poskytnutého 
zaměstnavatelem i pro soukromé účely považována částka ve výši 1% 
hodnoty vozidla měsíčně. Tato částka se však počínaje 2. kalendářním 
rokem snižuje o 12,5% za každý kalendářní rok. Soukromou spotřebu 
pohonných hmot nelze určit paušálně, poměr soukromého a pracovního 
užití vozidla se tak stanoví na základě knihy jízd (či obdobné 
evidence). 
Maďarsko 
Použití vozidla poskytnutého bezúplatně zaměstnavatelem zaměstnanci 
je osvobozeno od daní z příjmů. Určení soukromé spotřeby pohonných 

těmi, kteří nikoliv. V tomto kontextu by se tedy poskytovala úleva na 
zdanění určitého typu naturálního plnění, která může s ohledem na 
nastavení výše paušálu být též fiskálně znatelná. 
Ve Spolkové republice Německo, která je předkládána jako vhodné 
řešení, jsou na tento paušál rozporuplné názory, přičemž tento paušál 
není dominantně vnímán jako administrativní zjednodušení, ale jako 
daňová úleva, která má výrazný fiskální negativní efekt. Zároveň je 
v tomto kontextu zmiňována též distorzivita, která se projevuje například 
nadměrným používáním vozů namísto hromadné dopravy. 
Dále lze uvést, že lze očekávat do budoucna snižování nákladů na 
administrativu spojenou s vedením knihy jízd, a to s ohledem na 
vzrůstající elektronizaci jak v automobilovém průmyslu, tak v rámci 
zařízení lidské potřeby (např. „chytré“ mobilní telefony). V tomto 
kontextu existují již dnes snadno dostupné aplikace umožňující 
automatickou či poloautomatickou evidenci jízd, která je méně náročná 
než „papírová“. 
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hmot se provádí na základě knihy jízd (či obdobné evidence). 

44. Komora daňových 
poradců 

58. D C.5 K § 10 odst. 1 písm. a)  
Návrh: Navrhujeme vypustit část věty „a příjmů z provozu výroben 
elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná 
Energetickým regulačním úřadem,“. 
Odůvodnění: Jak bylo zmíněno a odsouhlaseno při projednávání 
příspěvku na Koordinační výbor č. 495/25.01.17, provozovatelé 
fotovoltaických elektráren, kteří dodávají elektrickou energii do 
veřejné sítě a dostávají za výboru této elektřiny tzv. zelený bonus, 
musejí mít na provozování elektrárny licenci od Energetického 
regulačního úřadu. Zmíněný dovětek se tedy na tyto případy neuplatní. 
V jiném případě však při provozování fotovoltaické elektrárny 
nevzniká provozovateli žádný příjem. Zmíněné ustanovení je tak 
prázdné a matoucí, doporučujeme jej proto vypustit 

Nevyhověno.  
 Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

44. Komora daňových 
poradců 

59. D C.6 K § 19 odst. 11  
Návrh: Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme vypuštění 
§ 19 odst. 11 ZDP, resp. minimálně alternativně vypuštění písm. b) a c) 
daného ustanovení. 
Navrhujeme výše uvedené ustanovení ze zákona vypustit. Z 
odůvodnění doplnění tohoto ustanovení do zákona je patrno, že jeho 
cílem bylo řešení problematiky zdaňování investičních fondů, kdy se 
předpokládalo jejich zdaňování sazbou nula a z toho následně 
dovozované vyloučení osvobození ve vztahu mateřská a dceřiná 
společnost. V zákoně pak bylo zvoleno jiné řešení, kdy byla schválena 
definice základního investičního fondu, který může uplatnit sazbu 5% 
DPPO. Z tohoto hlediska je tedy uvedená úprava nadbytečná. Mimo to 
může působit v praxi zbytečné výkladové problémy. V rámci ČR byly 
tyto výkladové problémy odstraněny tím, že v pokynu GFŘ D-22 je 
výslovně uvedeno, že uvedená restrikce se nevztahuje na slevy na dani 
a odčitatelné položky. Pak ale je dle našeho názoru uvedená množina 
prázdná, protože si nedovedeme představit, co by mělo být onou 
obdobnou úlevou na dani, na kterou by předmětná restrikce měla 
dopadat. Mimo to bude tato restrikce působit problémy ve vztahu k 
zahraničí, kdy nevíme, co má být považováno z hlediska zahraničních 
právních předpisů za onu obdobnou úlevu na dani, která by měla vést 
ke ztrátě osvobození. Dále se domníváme, že je nelogické, aby uvedená 
restrikce dopadala i na situace, kdy si poplatník může zvolit osvobození 
či obdobnou úlevu na dani, ale on se rozhodne zvolit zdanění. 
Nerozumíme tomu, proč by v tomto případě mělo dojít ke ztrátě nároku 
na osvobození od daně. Domníváme se, že by mohlo být minimálně 
sporné, zda takováto restrikce není v rozporu se Směrnicí. Dalším 
výkladovým problémem uvedené úpravy pak může být v posledním 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 
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písmeni zmiňovaná sazba daně ve výši nula. Z úpravy není zřejmé, zda 
jde o sazbu nominální nebo efektivní. Mimo to, v některých zemích 
(např. Švýcarsko) máme korporátní daň jak na úrovni celostátní, tak na 
úrovni regionální (ve Švýcarsku federální a kantonové daně). Vzniká 
potom otázka, které z těchto daní musejí mít nulovou sazbu, aby se 
uplatnila daná restrikce. 

44. Komora daňových 
poradců 

60. D C.7 K § 20b  
Návrh: Doporučujeme, aby v tomto ustanovení bylo výslovně upraveno 
zdanění výplaty ostatních kapitálových fondů ze zahraničí, a to stejně 
jako je tomu v tuzemsku. To je příjem ponížený o daňovou nabývací 
cenu s tím, že případný kladný rozdíl je zdaněn 15 % srážkovou daní.  
 
Zdůvodnění: Domníváme se, že v souladu se zásadou nediskriminace 
je výše uvedený způsob zdanění možné dovodit i v současné době. Pro 
odstranění jakýchkoliv výkladových problémů však doporučujeme pro 
právní jistotu poplatníků tento způsob zdanění výslovně zakotvit do 
textu zákona. 

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

44. Komora daňových 
poradců 

61. D C. 8 K § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6  
Návrh znění novelizujícího ustanovení: 
V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 6 větě druhé se za slova „zvýšit výsledek 
hospodaření“ doplňují slova „v rozsahu“ a slovo „pokud“ se 
nahrazuje slovy „v němž“. 
 
Tomu odpovídající znění s vyznačením změn: 
6. přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z 
prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který 
vede účetnictví, pokud byly podle písmene b) bodu 1 položkou snižující 
výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích; přitom za 
přijetí úhrady se považuje i vzájemné započtení pohledávek. Věřitel, 
který vede účetnictví a postoupí pohledávku z těchto smluvních sankcí 
nebo u kterého pohledávka z těchto sankcí zanikne jiným způsobem než 
jejím uhrazením nebo splynutím práva s povinností u jedné osoby a její 
výše byla podle písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek 
hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích, je povinen o částku 
této pohledávky zvýšit výsledek hospodaření v rozsahu, pokud v němž 
již nebyl o stejnou částku zvýšen podle bodu 2. Obdobně to platí pro 
právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, 
 
Odůvodnění: 
K připomínkám k novele daňových zákonů se navrhuje připojit změnu 
v § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 větě druhé. Jde o tu část ustanovení, 
která nastavuje rozsah zdanění neuhrazené části zaúčtovaných 
smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných 
sankcí ze závazkových vztahů v případech, kdy nedochází k jejich 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 
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úhradě, ale k postoupení nebo k zániku (s výjimkou splynutí práva s 
povinností u jedné osoby), jestliže v souvislosti se zaúčtováním takové 
pohledávky ve prospěch výnosů byl o neuhrazenou částku pohledávky 
snížen výsledek hospodaření podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) 
bodu 1. 
Stávající znění postihuje negativně zejména situace, kdy je pohledávka 
postoupena za nenulovou úplatu nižší, než je částka pohledávky. 
V takovém případě zákon vyžaduje zahrnout do základu daně a takto 
zdanit celou částku pohledávky bez ohledu na výši úplaty za 
postoupení. Lze pro názornost uvést, pokud se postupuje pohledávka 
z titulu smluvní sankce za úplatu, která je podílem z částky pohledávky 
nižším, než je sazba daně, že postupitel ve skutečnosti odvede na dani 
více, než postoupením získá. Pokud tedy poplatník, který je právnickou 
osobou, postoupí pohledávku v částce 100 za 15 (ale stejně tak za 1 
nebo 90), odvede na dani 19, neboť ke zdanění připadá celá částka 
pohledávky, tedy 100. Přitom v situaci, kdy věřitel postoupí takovou 
pohledávku bezúplatně, nezdaní nic. 
Pokud bylo záměrem stávající úpravy (jak lze dovodit z důvodové 
zprávy k novele zavádějící současný stav) nastavit pro případ 
postoupení (příp. zániku jinak než zaplacením) takových pohledávek 
stejný režim, jaký platí pro běžné pohledávky, pak by musely být pro 
takové pohledávky nastaveny stejně ostatní podmínky daňového 
zacházení s nimi (odpis pohledávek, opravné položky apod.). To ale 
v současné době možné není, protože uvedené typy pohledávek jsou 
z možnosti daňově relevantního umořování pohledávek vyloučeny. 
Navržená úprava zavádí pro zmíněné případy stejný fiskální dopad jako 
při úhradě takové pohledávky, tedy zdanění částky, kterou věřitel 
z dané pohledávky získá.  
Mimo to se takto odstraňuje výkladový problém spočívající v tom, že 
subjekty, které neúčtují o příslušenství pohledávky na základě 
interpretace NÚR I-10, mají jiné podmínky zdanění než ty, které o 
příslušenství pohledávky účtují v plné výši. Cílem změny je tedy také 
zajistit pro subjekty, které o pohledávkách z titulu příslušenství účtují, 
rovné podmínky zdanění při postoupení takových pohledávek, jaké 
mají subjekty, které o nich neúčtují.  
Pokud totiž např. subjekt neúčtující o pohledávce v částce 100 
v souladu s uvedenou interpretací postoupí pohledávku za 20, pak 
prostřednictvím výsledku hospodaření zahrne do základu daně pouze 
částku úplaty za postoupení, tedy 20. Naproti tomu subjekt, který o 
pohledávce předtím účtuje ve výši 100 a tuto pohledávku postoupí za 
20, sice proti úplatě za postoupení uplatní daňový náklad ve stejné výši, 
je ale podle dotčeného ustanovení povinen zahrnout do základu daně 
celou částku pohledávky, tedy 100. Subjekt účtující o pohledávce tedy 
bude mít, s výhradou postoupení za plnou částku pohledávky, vždy 
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vyšší částku ke zdanění než subjekt neúčtující o pohledávce, a to o 
rozdíl mezi částkou pohledávky a úplatou za její postoupení. 
Poplatníci pak mohou ve snaze dosáhnout stejného efektu jako 
v případě postoupení pohledávky, která nebyla zaúčtována, hledat jiné 
cesty, např. pohledávka bude před postoupením účetně odepsána, popř. 
z celkové úplaty za postoupení běžných pohledávek společně se 
smluvními sankcemi žádnou část této úplaty nepřiřadí smluvním 
sankcím (de facto koncipují postoupení smluvní sankce za „nulu“).  
Je nelogické, jedná-li se o stejné typy poplatníků a o stejné typy 
pohledávek, aby nebylo možné dospět ke stejnému konceptu zdanění, 
jaký se uplatní při postoupení bez úplaty a v případě nezaúčtování 
pohledávky, také v případě, kdy bude pohledávka postoupena za 
nenulovou úplatu. 
Uvedená nerovnost podmínek a zdanění neexistujícího výnosu fakticky 
tvrdě ekonomicky omezují věřitele při nakládání se svými 
pohledávkami, v konečném důsledku tedy působí jako omezení 
deklarované smluvní volnosti v soukromoprávních vztazích státem, což 
nelze považovat za žádoucí účel daňových předpisů. 

44. Komora daňových 
poradců 

62. D C.9 K § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1  
Návrh znění novelizujícího ustanovení: 
V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 1 se text „Za zánik pohledávky se pro 
účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení,“ nahrazuje textem 
„U pohledávek postoupených v průběhu nebo k poslednímu dni 
zdaňovacího období se do tohoto rozdílu zahrnují částky pohledávek 
převyšující příjmy plynoucí z jejich postoupení,“  
Tomu odpovídající znění s vyznačením změn: 
1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z 
prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve 
prospěch výnosů podle zvláštního právního předpisu20) u poplatníka, 
který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím 
období. Do tohoto rozdílu nelze zahrnout částky pohledávek z těchto 
sankcí, které zanikly v průběhu nebo k poslednímu dni zdaňovacího 
období. Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje 
i její postoupení, U pohledávek postoupených v průběhu nebo 
k poslednímu dni zdaňovacího období se do tohoto rozdílu zahrnují 
částky pohledávek převyšující příjmy plynoucí z jejich postoupení, 
 
Odůvodnění: 
Ze stejných důvodů, jak je uvedeno k návrhu změny ustanovení § 23 
odst. 3 písm. a) bodu 6 (viz výše bod C.8), se navrhuje změna 
ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 pro pohledávky, které vznikly a 
byly postoupeny ve stejném zdaňovacím období, tedy na něž 
ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 nedopadá. 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 
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44. Komora daňových 
poradců 

63. D C.10 K § 23 odst. 3) písm. a) bod 19  
Návrh: Na základě výše uvedeného navrhujeme omezit aplikaci § 23 
odst. 3 písm. a) bod 19 v případě vztahu mezi dvěma daňovými 
rezidenty. 
 
Navrhujeme, aby předmětná úprava byla vyloučena v případě vztahu 
mezi daňovými rezidenty. Uvedená úprava de facto vede k tomu, že z 
titulu cen obvyklých dochází pouze ke zvýšení základu daně, pokud 
není rozdíl dorovnán (jestliže je rozdíl dorovnán, tak logicky nedochází 
už k rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou obvyklou). Domníváme se, 
že takový závěr je v rozporu s principem úpravy základu daně z titulu 
cen obvyklých v rámci tuzemska, kdy cílem by mělo být zabránit v 
přesunech ztrát či jiných daňových výhod mezi poplatníky pomocí 
neobvyklých cen. Pak by ale výsledkem daňových úprav měla být 
situace taková, jako kdyby k rozdílu v cenách obvyklých nedošlo. To 
ale uvedené znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 19 ZDP nezaručuje, kdy 
důsledkem je, že z titulu porušení cen obvyklých dochází pouze k 
doměření daně a úprava tak de facto představuje sankci, nikoliv úpravu 
základu daně. 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

44. Komora daňových 
poradců 

64. D C. 11 K 23 odst. 13) ZDP 
Návrh: Úvod odstavce „Při vložení pohledávky, o které nebylo 
účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do obchodní korporace a při 
postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen 
základ daně,…“ doplnit o slova: „ U poplatníků dle § 2“ aby znění 
tohoto ustanovení bylo „U poplatníků dle § 2 při vložení pohledávky, o 
které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do obchodní 
korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a 
nebyl o ni snížen základ daně,…“ 
 
Odůvodnění: Jednoznačné vymezení, že toto ustanovení se vztahuje 
pouze na poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Tento záměr 
zákonodárce vyplývá z důvodové zprávy k novelizaci tohoto 
ustanovení v rámci zákona č. 344/2013, která měla vést ke zvýšení 
právní jistoty poplatníků a správců daně a ne rozšířit okruh poplatníků 
mimo fyzické osoby. Bohužel tomuto záměru neodpovídá textace ZDP 
a pak v praxi může dojít k výkladovým potížím při aplikaci tohoto 
ustanovení. Obdobně historicky, i před touto novelizací, toto 
ustanovení dopadalo pouze na fyzické osoby. Pro zamezení právní 
nejistoty poplatníků, proto navrhujeme jednoznačné vymezení okruhu 
poplatníků, na které se toto ustanovení vztahuje, tj. fyzické osoby. 

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

44. Komora daňových 
poradců 

65. Z C.12 Ztráta z prodeje majetkových složek daňově uznatelným 
nákladem-zásadní 
Navrhujeme z ustanovení § 24 ZDP vypustit veškerá ustanovení 
vylučující ztrátu z prodeje majetku (§ 24 odst. 2 písm. w), s), ta), tb), 

Nevyhověno.   
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 
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ze)). Domníváme se, že omezení uplatnění ztráty v těchto případech je 
nesystémové, komplikuje uplatňování daně z příjmů a neodpovídá 
ekonomické realitě. Případné obcházení či účelové vytváření daňových 
ztrát je možné doměřit s využitím standardních procesních instrumentů 
zakomponovaných v daňovém řádu resp. navazující judikatuře. Aby 
bylo možné toto účelové vytváření daňových ztrát lépe podchytit, 
mohlo by být alternativním řešením to, že by ztrátu ve výše uvedených 
případech (§ 24 odst. 2 písm. w), s), ta), tb)) bylo možné uplatnit v 
případě dodržení ceny obvyklé dle § 23 odst. 7 ZDP i v případě 
transakcí s nespojenými osobami. 

44. Komora daňových 
poradců 

66. Z C.13 K § 24 odst. 7 a § 25 odst. 1 písm. zk) - zásadní 
Návrh: V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě čtvrté vypouští 
slovo „přímo“.  
 
Zdůvodnění: Legislativně technická úprava sjednocující text 
umožňující zvýšit daňovou nabývací cenu o daňově neuznatelné 
náklady dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP s obdobným textem v § 24 odst. 
2 písm. r) ZDP.   
 
Návrh: V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě osmé nahrazují 
slova „ při snížení základního“ textem „při snížení vlastního kapitálu“.  
 
Zdůvodnění: Nabývací cena se již nyní zvyšuje o plnění o vlastního 
kapitálu (nikoli pouze základního). Zrcadlově by poplatníci měli 
přednostně snižovat nabývací cenu při výplatách z vlastního kapitálu 
(úprava byla v roce 2015 předjednána se zástupci GFŘ). 
 
Návrh změny: V § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP se ve větě druhé 
vypouštějí slova „režijní (nepřímé)“ a „režijních (nepřímých)“. 
 
Zdůvodnění: Tím, že se umožní používat paušalizaci nákladů u 
veškerých nákladů, které jsou daňově nerelevantní dle § 25 odst. 1 
písm. zk) ZDP, dojde k výraznému zjednodušení a odstranění mnohých 
výkladových problémů, které předmětné ustanovení v současné době v 
praxi působí. Obdobná úprava umožňující paušalizaci veškerých 
nákladů daňově nerelevantních dle tohoto ustanovení je používána i v 
jiných zemích EU. 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

44. Komora daňových 
poradců 

67. D C.14 K § 25 odst. 1 písm. zl)  
Návrh: Znovu navrhujeme doplnění, že se jedná pouze o přímou 
závislost mezi úroky a ziskem. Ze zákona není zcela zřejmé, co je 
myšleno slovem „převážně“. Navrhujeme toto upřesnit v textu zákona 
nebo slovo „převážně“ úplně vypustit. 
 
Zdůvodnění: V ZDP není stále definováno, zda se jedná o závislost 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 
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přímou nebo nepřímou (přitom již bylo řešeno v rámci KV). Dále není 
zcela zřejmé, co je myšleno slovem „převážně“. Navrhujeme doplnit v 
přímo v textu zákona nebo úplně vypustit. 

44. Komora daňových 
poradců 

68. D C.15 Přecenění při převzetí jmění FO K § 30 odst. 10 písm. a)  
Návrh: V § 30 odst. 10 písm. a) se na konci doplňují slova „s výjimkou 
poplatníka uvedeného v § 2, který nabyl jmění převodem jmění na 
společníka, u majetku nabytého převodem jmění na společníka,“ 
 
Zdůvodnění: Fyzická osoba, která nabyla majetek převodem jmění, je 
neoprávněně krácena na svém majetku, když podle dosavadního znění 
§ 30 odst. 10 písm. a) je povinna jako právní nástupce zaniklé 
společnosti pokračovat v odepisování započatém zaniklou společností. 
Důvodem je skutečnost, že podle § 10 odst. 1 písm. j) je fyzická osoba 
povinna zahrnout nepeněžní příjem z převzetí jmění společníkem do 
dílčího základu daně z příjmů, a to v ocenění podle zvláštního právního 
předpisu. Podle dosavadní právní úpravy však nemůže jako právní 
nástupce zaniklé společnosti, jejíž jmění převzala, použít reprodukční 
pořizovací cenu zjištěnou podle zvláštního právního předpisu, ačkoliv 
tato cena vešla do ocenění jmění pro účely daně z příjmů fyzických 
osob. 
Alternativním komplexní řešení, o kterém jsme diskutovali v rámci 
vypořádání podmětů KDP ČR, je mít možnost zdaněné přecenění při 
převzetí jmění společníkem FO odpisovat podobně jako goodwill nebo 
oceňovací rozdíl z titulu nákupu obchodního závodu dle § 23 odst. 15 
ZDP. 

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

44. Komora daňových 
poradců 

69. D C.16 K § 32a Soulad definice nehmotného majetku s účetním 
definicí 
Navrhujeme, aby výdaje na položky uvedené v § 32a odst. ZDP 
vytvořené vlastní činností poplatníka byly považovány za nehmotný 
majetek pouze v případě, že jsou určené k obchodování, tzn. 
k poskytování licencí, kdy nehmotný majetek vytvořený vlastní 
činností je schopen sám přímo generovat související příjmy. Tím opět 
dojde k souladu mezi daňovými a účetními předpisy. 
To znamená, že nehmotným majetek by neměly být výsledky vlastní 
činnosti, které samy o sobě nejsou schopny generovat pro poplatníka 
přímo přiřaditelné výnosy, např. ve formě licenčních poplatků. Tento 
přístup rovněž vychází z mezinárodních účetních standardů, konkrétně 
IAS 38 – Nehmotná aktiva.  
Tímto návrhem bude dán do souladu daňový režim uvedený v § 32a 
ZDP a § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
Navrhujeme tedy vypuštění slov „nebo k jeho opakovanému 
poskytování“ v § 32a odst. 1 písm. a) ZDP 
 
Navrhované znění: 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 
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§ 32a 
Odpisy nehmotného majetku 
(1) Pro účely tohoto zákona se odpisují nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v 
účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním 
předpisem (dále jen "nehmotný majetek"), pokud 
a) byl 
1. nabyt úplatně, vkladem člena obchodní korporace, tichého 
společníka, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo 
2. vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho 
opakovanému poskytování  a 
b) vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a 
c) doba použitelnosti je delší než jeden rok; přitom dobou použitelnosti 
se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost 
nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad 
nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně 
doby ověřování nehmotných výsledků. 

44. Komora daňových 
poradců 

70. D C. 17 Zjednodušení mzdové administrativy  
V rámci elektronizace a automatizace vedení mzdové agendy 
zaměstnavatelů navrhujeme následující úpravy, které nemají žádné 
negativní dopady na daňové příjmy státního rozpočtu ani neznamenají 
změnu informačních systémů na straně správce daně. Jejich smyslem je 
pouze umožnit větší flexibilitu bez negativního dopadu na 
spravovatelnost (vč. kontrolovatelnosti) daně z příjmů ze závislé 
činnosti. 
 
§ 38j odst. 3 ZDP 
Původní znění: Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, 
za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do 
deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených 
ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, 
záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového 
zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová. 
 
Navrhované znění: Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za 
období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit 
poskytnout nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad 
informaci o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které 
jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí 
slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného 
dokladu plátce uschová. Poskytnutou informaci plátce archivuje po 
dobu 3 let od konce období, za které byla informace poskytnuta.   
 
Zdůvodnění: Současné znění vychází z předpokladu vydání dokladu 

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 162 z 301 

(potvrzení) na papírovém podkladu a archivace jeho kopie po blíže 
neupřesněnou dobu. 
 
Navržené znění umožňuje, ale plátce po konci zdaňovacího období na 
svém mzdovém portálu dal všem zaměstnancům (na základě sdělení 
individuálního hesla) k dispozici soubor (např. ve formátu pdf), ve 
kterém jsou souhrnně uvedeny požadované informace. Tyto informace 
bude plátce povinen archivovat pro případnou kontrolu po dobu 
následujících 3 let.    
 
§ 38l odst. 1 písm. j ZDP 
Původní znění:  
(1) Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplatník 
plátci daně 
a) potvrzením příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo 
pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění, 
… 
j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského 
příspěvku v uplynulém zdaňovacím období, 
Navrhované znění: 
(1) Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplatník 
plátci daně 
a) potvrzením příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo 
pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu poskytnutého bezúplatného 
plnění, 
… 
j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského 
příspěvku odborové organizaci v uplynulém zdaňovacím období, 
 
Navržená změna umožňuje, aby potvrzení o poskytnutí bezúplatného 
plnění vydala i jiná osoba, než je příjemce daru nebo jeho zákonný 
zástupce anebo pořadatel veřejné sbírky. V praxi touto osobou může 
být např. i zaměstnavatel v případě, kdy zaměstnanec přispívá formou 
srážky ze mzdy určité osobě na účely stanovené v § 15 odst. 1 ZDP. V 
takovém případě se příjemce plnění a zaměstnavatel mohou domluvit, 
že zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování zohlední příspěvky 
zaměstnance zaplacené formou srážky ze mzdy, přičemž příjemce 
bezúplatného plnění již nebude nucen vystavovat (papírové) potvrzení 
o přijatém daru. Navíc tím odpadne problém kolize dvou období, kdy 
zaměstnanec odesílá plnění na konci jednoho zdaňovacího období, ale 
příjemce potvrzuje jeho přijetí až na počátku dalšího zdaňovacího 
období. 
Nejčastějším způsobem úhrady členských příspěvků je v praxi srážka 
ze mzdy. To vychází mj. i z faktu, že členské příspěvky jsou obvykle 
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stanoveny jako procentu z hrubé měsíční mzdy.  Zaměstnavatel 
provede srážku a souhrnně odvede sražené členské příspěvky na účet 
odborové organizace. Navržené znění umožňuje, aby se zaměstnavatel 
s odborovou organizací dohodl, že bude vystavovat potvrzení o výši 
zaplaceného členského příspěvku ve výši provedených a odvedených 
srážek. Takové potvrzení pak sám zaměstnavatelem může využít v 
rámci ročního zúčtování, což snižuje administrativní zátěž 
zaměstnavatele, zaměstnance i odborové organizace. Takové potvrzení 
vystavené zaměstnavatelem by zároveň bylo použitelné i pro 
zaměstnance, kteří podávají daňové přiznání, v rámci kterého uplatňují 
zaplacené členské příspěvky jako odečitatelnou položku. 

44. Komora daňových 
poradců 

71. D C.18 K § 38w  
Návrh: Navrhujeme snížit sankce uvedené v daném ustanovení.  
 
Zdůvodnění: Výše těchto sankcí je dle našeho názoru neúměrně 
vysoká. Tato sankce může být v případě osvobozeného prodej dokonce 
daleko vyšší, než přidaný zisk z prodeje, a to i v případě, kdy je 
oznámení podáno pouze pozdě bez výzvy správce daně. V takovém 
případě by sankce mohla mít rdousící či škrtící efekt, což je v rozporu s 
ústavními principy, jak opakovaně judikovaly ÚS i NSS.       

Nevyhověno.   
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích.  
 

44. Komora daňových 
poradců 

72. D D Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 187/2016 Sb., o 
dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů 
D.1 K bodům 1 až 3 (§ 3 odst. 1 a 2) – bod 3 přechodných 
ustanovení 
Navrhujeme upravit text bodu 3 přechodného ustanovení takto: 
„V případě vkladu přijatého přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se při jeho vrácení použije § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 187/2016 
Sb., ve znění účinném přede dnem ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.“ 
 
Zdůvodnění: 
Úprava v § 3 odst. 1 a 2 zákona byla navržena pro snížení 
administrativní náročnosti, protože u některých provozovatelů často 
dochází k vrácení vkladů (např. jako odměna za loajalitu hráče, kdy se 
vrací část provize provozovatele) a při vrácení vkladů z již uplynulých 
zdaňovacích období je nutné podat dodatečná daňová přiznání. 
Podle důvodové zprávy je nutné zamezit, aby vrácení vkladu (přijatého 
přede dnem účinnosti novely), které proběhne ode dne účinnosti 
novely, bylo zohledněno ve zdaňovacím období přijetí vkladu 
i ve zdaňovacím období jeho vrácení v důsledku kolize původního a 
nového znění zákona. 
Dle bodu 3 přechodných ustanovení se použije právní úprava účinná 
k datu přijetí vraceného vkladu. Toto přechodné ustanovení je zejména 
z pohledu provozovatelů, kteří hráčům vrací část své provize jako 

Vyhověno částečně. 
Text návrhu novely zákona o dani z hazardních her bude upraven. 
Na základě přechodného ustanovení k novele zákona o dani 
z hazardních her nově budou do základu daně zahrnuty v souladu 
s novou právní úpravou i vklady vrácené po nabytí účinnosti novely 
zákona přijaté v období od 1. ledna 2017 do nabytí účinnosti novely 
zákona. Touto úpravou bude zabráněno tomu, že některá hromadná 
vrácení vkladů přijatých v různých obdobích budou podléhat zčásti 
původnímu znění zákona a zčásti novému znění zákona. Navrhovaná 
úprava textu tak snižuje administrativní náročnost a stanoví jednotný 
režim pro vrácení vkladů ode dne 1. ledna 2017. 

Požadovaná změna textu přechodného ustanovení, která by stanovila, že 
se na všechna vrácení vkladu po účinnosti novely uplatní nové znění 
zákona, by znamenala pravou retroaktivitu, která je obecně považována 
za nepřípustnou legislativní techniku, neboť je v rozporu s požadavkem 
legitimního očekávání a právní jistoty. Zároveň by tato navržená změna 
nevedla k cílenému snížení administrativní náročnosti, ale naopak by 
znamenala navýšení administrativní náročnosti, a to z důvodu 
případného podávání nových dodatečných daňových přiznání. Tak, jak 
byl text navržen připomínkovým místem, by totiž dopadal i na vklady, 
které byly přijaty a vráceny před dnem nabytí účinnosti novely. 

V případě nově navržené úpravy textu nebudou hromadná vrácení 
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odměnu za jejich loajalitu, administrativně velmi náročné. Vrácení se 
často týká vkladů přijatých ve větším počtu zdaňovacích období, a 
proto některá vrácení budou podléhat zčásti původnímu znění zákona a 
zčásti novému znění zákona. 
Navrhovaná úprava textu bodu 3 přechodného ustanovení stanoví, že se 
na všechna vrácení vkladu po účinnosti novely uplatní nové znění 
zákona. Vrácení vkladů tak případně nebude podléhat dvojímu režimu 
a zároveň již nebude nutné z tohoto důvodu podávat dodatečná daňová 
přiznání. Navrhovaná úprava textu tak snižuje administrativní 
náročnost a stanoví jednotný režim pro vrácení vkladů ode dne 
účinnosti novely. 

vkladů v zásadě podléhat dvojímu režimu a zároveň bude naplněn 
požadovaný cíl, kterým je snižování administrativní zátěže. 
 

44. Komora daňových 
poradců 

73. D D.2 K bodům 1 až 3 (§ 3 odst. 1 a 2) – obecná připomínka - položka 
vrácených vkladů v daňovém přiznání 
V návaznosti na navrhovanou novelizaci § 3 odst. 1 a 2 zákona má 
dojít i k úpravě daňového přiznání - mimo jiné by v přiznání měla být 
doplněna položka „úhrn vkladů vrácených účastníkům hazardní hry“ 
snižující dílčí základ daně. 
Za účelem snížení administrativy navrhujeme, aby se jednalo pouze o 
jedinou položku pro celý dílčí základ daně (v části d. příloh A-F 
formuláře daňového přiznání). 
Zejména by nemělo dojít k tomu, aby úhrn vrácených vkladů musel být 
sledován zvlášť pro jednotlivé části dílčího základu daně (např. jako tři 
položky v částech a. až c. přílohy A-F formuláře daňového přiznání). 

Vysvětleno. 
Vzhledem k výpočtu dílčích daní z hazardních her, kdy jsou jednotlivé 
dílčí základy daně dále rozděleny na části dílčích základů daně pro hry 
provozované prostřednictvím internetu spadající pod § 3 odst. 2 zákona 
o dani z hazardních her a pro hry provozované prostřednictvím 
internetu spadající pod § 3 odst. 1 zákona o dani z hazardních her a hry 
provozované tzv. landbased, je potřeba sledovat úhrn vrácených vkladů 
odděleně pro jednotlivé části dílčího základu daně. Jelikož vrátit je 
možné pouze takové vklady, které byly přijaty, je nezbytné, aby 
provozovatel měl přehled o tom, které vklady byly případně vráceny. 
Tyto skutečnosti je pak jako poplatník daně z hazardních her povinen 
prokázat správci daně v případě prověřování jeho daňových povinností. 
Již z těchto skutečností plyne, že provozovatel musí mít údaje potřebné 
k vyplnění daňového přiznání v členění podle jednotlivých částí 
základu daně k dispozici a do daňového přiznání pak promítá již pouze 
jejich souhrn. Vykazování těchto údajů v členění podle jednotlivých 
částí základu daně je přitom nezbytné pro účely prověřování při správě 
daní i pro účely regulace zdanění hazardních her. Z výše uvedených 
důvodů nelze vyhovět požadavku, aby úhrn vrácených vkladů byl 
uváděn pouze do jediné položky pro celý dílčí základ daně. 

Lze doplnit, že připomínka přímo nesměřuje k navrhované právní 
úpravě. 

44. Komora daňových 
poradců 

74. D D.3 K bodům 1 až 3 (§ 3 odst. 1 a 2) – obecná připomínka – datová 
struktura herních a finančních dat poskytovaných provozovateli 
V návaznosti na navrhovanou novelizaci § 3 odst. 1 a 2 zákona 
navrhujeme i odpovídající úpravu datové struktury herních a finančních 
dat poskytovaných provozovateli hazardních her Ministerstvu financí v 
souladu s povinností, která je v současnosti provozovatelům ukládána v 
rámci rozhodnutí o udělení základního povolení k provozování 
hazardní hry a která bude v budoucnu upravena připravovanou 
vyhláškou Ministerstva financí v souladu se zmocněním uvedeným v § 
133 odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 

Bere se na vědomí. 
Ministerstvo financí si je vědomo této povinnosti, která je uložena 
provozovatelům hazardních her, a v případě účinnosti novely zákona 
o dani z hazardních her tuto skutečnost zohlední případnou úpravou 
předepsané datové struktury pro herní a finanční data. 

Lze doplnit, že připomínka přímo nesměřuje k navrhované právní 
úpravě. 
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44. Komora daňových 
poradců 

75. D E Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
E.1 K bodu 6 (§ 4 odst. 1 písm. n)) 
Navrhujeme sjednotit terminologii dle návrhu změn v § 2 i v definici 
pojmu „uskutečněné plnění“ a sousloví „v rámci ekonomické činnosti“ 
nahradit souslovím „která jedná jako taková“: 

n) uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu 
osobou povinnou k dani, která jedná jako taková. 

2. Vzhledem k použitému pojmu „uskutečněné plnění“ navrhujeme 
doplnit do důvodové zprávy vysvětlení, že se pojem vztahuje případně i 
na ta plnění, která teprve budou uskutečněna, resp. která plátce zamýšlí 
uskutečnit. 

Vyhověno částečně. 
Pojem „uskutečněné plnění“ se používá pro účely celého zákona o dani 
z přidané hodnoty. Požadované doplnění do důvodové zprávy 
k vymezení tohoto pojmu (§ 4 odst. 1 písm. n)) by znejistilo právní 
úpravu v některých ustanoveních, například způsob výpočtu koeficientu 
podle § 76 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, podle kterého se do 
výpočtu tohoto koeficientu započítávají plátcem (skutečně) uskutečněná 
plnění, tj. ne ta, která v budoucnu zamýšlí. Požadovaná zásada doplněna 
do důvodové zprávy k § 75 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. 

44. Komora daňových 
poradců 

76. D E. 2 K bodu 12 (§ 5 odst. 2) 
(2) Osobou povinnou k dani není 
b) zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti 
vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného 
obdobného vztahu. 
1. Podle důvodové zprávy, pokud bude třeba posoudit existenci vztahu 
obdobného pracovněprávnímu vztahu či služebnímu poměru pro účely 
posouzení toho, zda konkrétní fyzická osoba uskutečňuje samostatně 
ekonomickou činnost, budou vždy zkoumány individuální souvislosti 
konkrétního případu.  
Toto zkoumání může být v praxi obtížné zejména u členů statutárních 
orgánů právnických osob (jednatelé, členové představenstva), neboť 
z hlediska pracovněprávního nepochybně nejde o obdobný vztah, ale 
kritéria hodnocení zákon vůbec nestanoví. Jednotlivé osoby (právnické 
osoby i členové statutárních orgánů) tak budou ve velmi složitém 
postavení ohledně toho, zda jsou osoby povinné k dani, či nikoli. 
Vzhledem k možným významným dopadům v praxi a absenci jasných 
parametrů hodnocení přímo v navrženém textu zákona je odůvodnění 
návrhu uvedené v důvodové zprávě naprosto nedostatečné, a to i 
s ohledem na novou obecnější textaci ustanovení § 5 odst. 3 ZDPH. 
Rozumíme, že pokud současné znění důvodové zprávy hovoří o tom, 
že „Pokud bude třeba posoudit existenci vztahu obdobného 
pracovněprávnímu či služebnímu, budou vždy zkoumány individuální 
souvislosti konkrétního případu.“, pak zákonodárce dochází k závěru, 
že výsledek může být odlišný podle toho, jakou formou je výkon 
funkce člena statutárních orgánů právnických osob prováděna. 
Navrhujeme tak doplnit alespoň kritéria pro potřebné posouzení, např. 
takto: 
„Je potřeba primárně testovat, jaké zdroje člen statutárních orgánů 
právnických osob používá a jak je ekonomicky závislý na jejich 

Vysvětleno. 
Tak jako ve všech ostatních případech je u každé dotčené osoby, včetně 
členů statutárních orgánů právnických osob, třeba zejména určit, zda je 
osobou povinnou k dani na základě podmínek stanovených v § 5 odst. 1 
zákona o dani z přidané hodnoty (tj. zda vykonává ekonomickou 
činnost samostatně) či zda vztah, ze kterého její činnost vyplývá je 
obdobný vztahu zaměstnaneckému. Vzhledem k tomu, že činnost členů 
statutárních orgánů může být různá vzhledem k míře jejich 
samostatnosti, využívání zdrojů a míře rizika, kterou v rámci výkonu 
své činnosti nesou, stejně tak jako podmínky nastavené ve smlouvách 
mohou být různé, nelze stanovit vyčerpávající výčet kritérií pro její 
posouzení. 
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zorganizování, tj. zda je jeho čistý výdělek ovlivnitelný tím, jak a za 
kolik si zajistí vstupy potřebné pro výkon jeho funkce. Musí-li si 
například sám ze svých zdrojů zajistit potřebné vstupy (vlastní 
kancelář, automobil, personál) apod., pak je bezesporu osobou 
povinnou k dani. Naopak osoba plně využívající materiální a 
personální vybavení společnosti osobou povinnou k dani 
pravděpodobně nebude. Bude-li vykonávat výkon funkce z vlastních 
zdrojů jen částečně a částečně využívat zdrojů společnosti, bude 
nutné určit, co z toho je převažujícím prvkem, který dává celkový 
charakter tomuto výkonu z pohledu ekonomické 
závislosti/nezávislosti.“ 

44. Komora daňových 
poradců 

77. D E. 3 K bodu 13 (§ 5 odst. 3) 
Navrhujeme použití vhodnější formulace a nahrazení pojmu „pro účely 
daně z přidané hodnoty“ pojmem „pro účely tohoto zákona“: 
Ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí činnost 
výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby,…. 

Vysvětleno. 
Pojem „pro účely daně z přidané hodnoty“ je standardním pojmem, 
který se v zákoně o dani z přidané hodnoty používá a z hlediska 
legislativního je jeho použití vhodnější, neboť tento pojem definuje 
nikoli pouze pro zákon o dani z přidané hodnoty, ale pro celou oblast 
daně z přidané hodnoty. 

44. Komora daňových 
poradců 

78. D E. 4 K bodu 20 (§ 9 odst. 3) 
Dovětek „která jedná jako taková“, který byl návrhem doplněn do 
prvního odstavce, by měl být doplněn i do odstavce třetího, aby bylo 
zřejmé, že pro účely místa plnění u služeb nehraje roli, že nakoupená 
služba je použita např. pro výkon veřejné správy u veřejnoprávního 
subjektu nebo k bezúplatné činnosti u subjektu neziskového, ale že 
ustanovením není pokryta služba pro osobní potřebu osoby povinné 
k dani či jejích zaměstnanců.  
(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu 
povinnou k dani, která jedná jako taková, považuje  
a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou 
poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem 
daně, 
b) právnická osoba nepovinná k dani, která je identifikovanou 
osobou nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. 

Vyhověno. 

44. Komora daňových 
poradců 

79. D E. 5 K bodu 26 (§ 13 odst. 3 písm. c)) 
Domníváme se, že pro právní jistotu plátců DPH by mělo být 
vyžadováno (tj. zda se jedná o dodání zboží, či poskytnutí služby), aby 
podmínky uzavřené leasingové smlouvy byly posuzovány k datu jejího 
uzavření. Pokud by tomu tak nebylo, vznikala by v praxi právní 
nejistota v případě změn okolností trhu v průběhu/ na konci smluvního 
období. 
(3) Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje 
c) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že 
vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností 
převedeno na jeho uživatele. Obvyklé okolnosti jsou posuzovány 

Vyhověno. 
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k datu uzavření smlouvy. 

44. Komora daňových 
poradců 

80. D E. 6 K bodu 28 (§ 13 odst. 7 písm. b)) 
Domníváme se, že důvodová zpráva neodpovídá znění zákona, což je 
matoucí. Navrhujeme vypustit níže uvedený odstavec z důvodové 
zprávy. Podle našeho názoru v případě, kdy plátce přepraví zboží z 
jiného členského státu do skladu v tuzemsku, ze kterého zboží následně 
zasílá zákazníkům v jiných členských státech, se za přemístění 
obchodního majetku nepovažuje zasílání zboží ze skladu, zatímco 
přeprava zboží do skladu se ze přemístění obchodního majetku 
považuje. Plyne to ze znění čl. 17(2)a Směrnice o DPH, podle kterého 
se přemístění zboží do jiného členského státu nepovažuje za dodání za 
úplatu, pokud se zboží přemisťuje za účelem dodání na území státu 
ukončení přepravy za podmínek v čl. 33 Směrnice. Pokud se zboží 
přemisťuje do Česka do skladu, přeprava nebo odeslání je ukončena 
v tuzemsku, v tuzemsku ale nebude docházet k dodání zboží za 
podmínek v čl. 33, k tomu bude docházet až v členských státech, kam 
bude zboží odesíláno ze skladu v tuzemsku. 
 
Důvodová zpráva: V případě, kdy plátce přemístí své zboží ze skladu 
umístěného v jiném členském státě do skladu umístěného v tuzemsku 
za účelem jeho následného zasílání zákazníkům do jiných členských 
států, se nejedná v souladu s čl. 17 směrnice o dani z přidané hodnoty 
o dodání zboží za úplatu. Pokud plátce přemístí své zboží ze skladu 
umístěného v jiném členském státě do skladu umístěného v tuzemsku za 
účelem jeho následného zasílání zákazníkům v tuzemsku, o pořízení 
zboží se jedná.  

Vyhověno.  
Tato část (odstavec) důvodové zprávy byla vypuštěna. 

44. Komora daňových 
poradců 

81. D E. 7 K bodu 39 (§ 21 odst. 4 písm. c)) 
1. Navrhujeme doplnění písm. c) tak, aby byl zřejmý jeho vztah k písm. 
b), např. uvést, že písm. c) se použije jen na plnění neuvedená v písm. 
b). 
2. Navrhujeme doplnit i o plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem 
věci movité. 
c) dnem zjištění skutečné výše částky za plnění poskytované v přímé 
souvislosti s nájmem movité a nemovité věci při poskytování služeb 
souvisejících s nájmem movité a nemovité věci, 

 
Vyhověno. 
 
 
Nevyhověno. 
Ve smyslu unijních předpisů nelze stejný postup uplatnit u zboží 
(movitých věcí), pouze u služeb vztahujících se k nemovitým věcem. 
Návrh novely se tedy vztahuje jen na nemovité věci.   
 
 

44. Komora daňových 
poradců 

82. D E. 8 K bodu 43 (§ 21 odst. 8) 
Navrhujeme doplnit první věru § 21 odst. 8 o následující text:  
„Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po 
dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k poskytnutí 
úplaty s povinností přiznat daň, považuje se …..“ 
Postup by z hlediska zaplacení platby před datem uskutečnění plnění 

Vyhověno. 
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byl stejný jako v § 24 odst. 4 a § 24a odst. 4., to znamená, že v případě 
platby před datem uskutečnění zdanitelného plnění, která bude zdaněna 
DPH, by se ustanovení § 21 odst. 8 nepoužilo. Důvodem je, že smysl 
tohoto ustanovení je naplněn zaplacením platby před datem 
uskutečnění zdanitelného plnění a z hlediska proporcionality se použití 
§ 21 odst. 8 také na situace zaplacení platby před datem uskutečnění 
zdanitelného plnění, jeví pro plátce jako nadměrně zatěžující. Plátci tak 
jsou současným zněním § 21 odst. 8 nuceni k vytváření umělých 
dílčích plnění ve smyslu § 21 odst. 7, které neodpovídají právní ani 
ekonomické podstatě poskytovaného plnění.  
Směrnice o DPH takový postup umožňuje, neboť čl. 64(2) třetí 
pododstavec je „may provision“. Takové opatření lze tedy 
implementovat v užším rozsahu (pouze na případy, kdy se v průběhu 
roku nezaplatí žádná platba).   

44. Komora daňových 
poradců 

83. D E. 9 K bodu 59 (§37) 
1. Navrhujeme opravit formulaci v písm. b) bodu 2, aby neobsahovala 
duplicitu. 
2. Doplňujeme čárku za slovo „daně“ do písm. b) bodu 1. 
Daň se vypočte jako 
a) součin základu daně a sazby daně, nebo 
b) rozdíl mezi 
1. výší úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo částky 
stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, bez zahrnutí částky 
vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a 
2. částkou, která se vypočítá jako podíl výše úplaty nebo částky 
stanovené podle bodu 1 § 36 odst. 6 a koeficientu 1,21 v případě 
základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 
1,10 v případě druhé snížené sazby daně 

Vyhověno. 
 

44. Komora daňových 
poradců 

84. D E. 10 K bodu 65 (§ 42 souhrnně) 
1. Koncepce § 42 po změnách obsažených v návrhu novely stále 
neodpovídá faktu, že změna základu daně je přímým (objektivním, 
automatickým) následkem změny parametrů rozhodných pro výši 
základu daně.  Přitom je zřejmé, že změnou parametrů se základ daně 
změní, ovšem následky takové změny se uplatní v rámci daňové 
povinnosti pouze ve vybraných (viz dosavadní § 42 odst. 1) případech. 
To však na druhé straně neodpovídá § 74. K tomu lze odkázat na 
komentář v ASPI „K § 42“. 
2. Pokud bude nadále zachována koncepce vytýkaná v bodu 1 shora, 
jak vyplývá z návrhu novely, pak je třeba k § 42 doplnit i následky 
změny základu daně, tedy  
a) Pravidla pro stanovení základu daně takového samostatného 
zdanitelného plnění (např. jako rozdíl původního a změněného základu 
daně) 
b) Povinnost změnit (opravit) daň (z ustanovení definitivně 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 42 bylo je přeformulováno.  
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vypadla úpravou nadpisu) 
3. Při stavu, kdy je nadále zachována koncepce vytýkaná v bodu 1 
shora, návrh novely vrací stav existující do 31.3.2011, kdy snížení 
základu daně bylo fakultativní. To odporuje principům Směrnice.  

44. Komora daňových 
poradců 

85. D E. 11 K bodu 73 (§ 42 odst. 2 a 3) 
1. Navrhujeme doplnit do písm. a) slovo „plátce“. 
2. Navrhujeme dále sjednotit data uskutečnění plnění v písm. a) 
s v písm. b), a to na první den v měsíci. Fakturační SW mohou mít 
problém s uváděním DUZP, které je v budoucnu. V návaznosti na to by 
bylo potřeba prodloužit lhůtu pro vystavení opravného dokladu. 
3. Upozorňujeme dále na jistý nesoulad mezi fakultativností provedení 
opravy základu daně a povinností vystavení opravného dokladu v odst. 
3.  
(2) Oprava základě daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné  
a) posledním prvním dnem kalendářního měsíce, v němž plátce 
zjistil skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, neb 
b) dnem zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy 
základu daně posledním dnem kalendářního měsíce, v němž plátce 
zjistil skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně 
v případě, že plátce nevystavil daňový doklad s označením a daňovým 
identifikačním číslem osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, pokud 
osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci dostatečně známa. 

 
Vyhověno. 
 
 
Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 42 odst. 2 až 4 byla přeformulována.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Komora daňových 
poradců 

86. D E.12 bodu 75 (§ 42 odst. 5) 
Přimlouváme se za zvážení prodloužení lhůty pro provedení opravy 
základu daně i v případech, kdy je plátce nucen přiznávat daň dle § 21 
odst. 8 povinně, ačkoli ještě nedošlo k poskytnutí služby či k vystavení 
dokladu, tj. nenastalo DUZP dle obecných ustanovení. V takovém 
případě plátce na konci roku přiznává daň „odhadem“. Bylo by proto 
vhodné, aby mohl základ daně opravit po dokončení plnění (což může 
trvat více než 3 roky) podle skutečné výše úplaty. V této souvislosti 
žádáme o zvážení, zda nevyloučit některé služby, kdy plátce nemůže 
sjednat dílčí plnění, z aplikace § 21 odst. 8. Jedná se většinou o plnění 
vůči státu (advokát ex offo, insolvenční správce, apod.). 

Nevyhověno. 
Bude zachována tříletá standardní lhůta. Tříletá lhůta pro vyměření 
daně je konzistentně používána v celém zákoně o dani z přidané 
hodnoty. 
 
 
 

44. Komora daňových 
poradců 

87. D E. 13 K bodu 80 (§ 42a a násl.) 
1. Ustanovení neumožňují plátci snížit základ daně u nedobytných 
pohledávek, je-li odběratelem neplátce (např. občan). Máme za to, že 
absence této možnosti je v rozporu s právem EU (viz např. C-246/16). 
Navrhujeme proto zrušit podmínku, podle níž musí být dlužník 
plátcem, případně zkorigovat v tomto ohledu i související ustanovení 
(např. definici pojmu „dlužník“). 
2. Je-li dlužník nespolehlivým plátcem v době, kdy probíhá oprava 
základu daně, přičemž ke dni uskutečnění plnění nespolehlivým 

Vyhověno částečně. 
Ponechán výraz dlužník není věřiteli dostatečně znám, z důvodu stejné 
(a nenamítané textace navrhované v § 42 a 43 zákona o dani z přidané 
hodnoty), s tím, že předmětný výraz je vysvětlen v důvodové zprávě. 
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plátcem nebyl, takže věřitel neměl důvod k mimořádné opatrnosti, není 
důvod k jeho „trestání“ odmítnutím možnosti provést opravu základu 
daně. Navrhujeme proto stanovit jako podmínku k provedení opravy 
pouze případy, kdy dlužník byl nespolehlivým plátcem k DUZP. 
3. Navrhujeme vypustit z ustanovení pod písm. i) slovo „dostatečně“. 
Těžko lze rozlišit situaci, kdy je dlužník znám dostatečně, na straně 
jedné a situaci, kdy je naopak znám nedostatečně, na straně druhé. 
 
(3) Opravu základu daně podle odstavce 1 nelze provést, pokud 
a) věřitel a dlužník jsou nebo v době uskutečnění zdanitelného plnění 
byli 
1. kapitálově spojenými osobami s tím, že výše podílu představuje 
alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto 
osob, nebo 
2. osobami blízkými, 
b) věřitel a dlužník jsou nebo v době uskutečnění zdanitelného plnění 
byli společníky téže společnosti a toto plnění bylo uskutečněno na 
základě příslušné společenské smlouvy, 
c) ode dne uskutečnění zdanitelného plnění uplynulo méně než 
6 měsíců, 
d) pohledávka byla věřitelem postoupena, 
e) je pohledávka zajištěna nebo je nezaplacení pohledávky pojištěno, 
f) dlužník je nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění byl 
nespolehlivým plátcem, 
g) oprava základu daně již byla provedena z jiného důvodu uvedeného 
v odstavci 1, a to v rozsahu, v jakém byla tato oprava provedena, 
h) dlužník přestal být plátcem,  
i) dlužník není věřiteli dostatečně znám nebo 
j) věřitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl 
a mohl, že toto plnění nebude zcela nebo zčásti zaplaceno 
 
3. § 42f odst. 6 definuje požadavky na přílohu k daňovému přiznání, 
stejný požadavek je uveden v § 42g odst. 2, tzn. tato povinnost je 
uvedena duplicitně. Proto navrhujeme odst. 2 v § 42g vypustit. 
4. § 42h se týká opravy odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky, 
tzn. je obdobou § 74. Standardní oprava základu daně je definovaná v § 
42 a oprava odpočtu daně ve vazbě na opravu základu daně v § 74. 
Proto navrhujeme, aby oprava odpočtu daně v případě nedobytné 
pohledávky byla přesunuta z § 42h do § 74**. Uvedení opravy odpočtu 
daně, byť z různých důvodů, na odlišných místech zákona, zvyšuje 
nepřehlednost. 
5. Při reorganizaci pohledávky částečně zanikají, nejedná se tedy o 
nedobytné pohledávky ve smyslu § 42a (k tomu blíže i rozsudek 
Soudního dvora EU v případě C-396/16, T-2). Oprava základu daně u 
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pohledávek v reorganizaci je tedy možná dle § 42. Z důvodu odstranění 
duplicity navrhujeme vypustit poslední větu v § 42a odst. 1, písm. c) 
bod 3. 

44. Komora daňových 
poradců 

88. D E.14 K bodu 87 (§ 45) 
Z výčtu údajů, které mají být uvedeny na dokladu, vyplývá, že 
předpokladem provedení opravy dle § 43 je uskutečněné plnění. V 
některých případech však k plnění nemuselo vůbec dojít, např. byla-li 
faktura (daňový doklad) vystavena omylem jinému plátci. Přesto je 
nutné opravu vůči tomuto plátci provést, aby se zamezilo uplatnění 
odpočtu daně u tohoto plátce a tím i ztrátě daňových příjmů státu. Text 
ustanovení by proto měl být obecnější, aby pokryl i případy, kdy se 
plnění neuskutečnilo. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 43 a 45 byla přeformulována.  
 
 

44. Komora daňových 
poradců 

89. D E. 15 K bodu 91 (§ 48 odst. 4) 
1. Byt může být po 1.1.2018 užíván bez kolaudačního souhlasu, 
případně bez kolaudačního rozhodnutí, je-li vystavěn na tzv. ohlášení. 
Vzhledem ke zrušení § 120 stavebního zákona již stavebník 
ohlašovaných staveb není povinen oznamovat stavebnímu úřadu 
započetí užívání těchto staveb a stavební úřad nedává souhlas s jejich 
užíváním. To se týká všech staveb, které nevyžadují kolaudační řízení. 
Navrhujeme proto vypustit vyznačenou část věty tak, aby se ustanovení 
vztahovalo nejen na byty podléhající kolaudačnímu 
souhlasu/rozhodnutí, ale i na byty, jejichž užívání nepodléhá žádnému 
schvalovacímu úkonu a které jsou určeny k bydlení jen na základě 
dokumentace předložené stavebnímu úřadu při povolovacím procesu 
(ohlášení stavby). Rovněž připomínáme potřebu vypustit (případně 
upravit) související přechodné ustanovení (bod 6).  
 
(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt 
nebo jiný soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který 
které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá 
odpovídají požadavkům na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu 
určeny kolaudačním souhlasem nebo kolaudačním rozhodnutím. 
 
2. V této souvislosti upozorňujeme i na § 56 odst. 3 v současném znění, 
který obdobně pracuje pouze s kolaudačním souhlasem/rozhodnutím, 
aniž bere v úvahu, že i stavby kolaudaci nepodléhající je třeba při 
prodeji osvobozovat. Vzhledem k tomu, že možnost stanovit pětiletou 
lhůtu pro osvobození převodu stavby po jejím dokončení je pouze 
právo členského státu, a vzhledem k tomu, že taková lhůta pro stavby, 
které nejsou kolaudovány, stanovena nebyla, je nutné dovodit, že 
převod takových staveb je osvobozen ihned po jejich prvním obydlení. 
Předmětná novela související s novelou stavebního zákona nebyla 
Komoře daňových poradců ČR předložena k připomínkám. 

Vyhověno. 
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44. Komora daňových 
poradců 

90. D E. 16 K bodu 93 (§ 53) 
1. Do zákona se vrací osvobození rozhlasového a televizního vysílání 
veřejnoprávního rozhlasu a televize. Důvodová zpráva se odvolává na 
čl. 132 odst. 1 písm. q) Směrnice. Z judikátu Soudního dvora EU C-
11/2015  Český rozhlas vyplynulo, že vysílání osvobodit nelze, neboť 
koncesionářské poplatky nejsou úplatou za poskytnutou službu. I když 
v důsledku tohoto rozhodnutí nelze u Českého rozhlasu a České 
televize nalézt titul pro osvobození, není vyloučeno uplatnění 
osvobození u jiných subjektů, které vysílají v ČR, např. BBC. 
Navrhujeme proto vypustit odkazy na česká veřejnoprávní média tak, 
aby ustanovení pokrylo i služby veřejnoprávních médií jiných států.  
2. Navrhujeme též vložit do § 53 slova „propagování za“, aby bylo 
zřejmé, že z osvobození nejsou vyloučeny sponzorské dary bez dalšího, 
ale že jsou vyloučeny služby spočívající v propagaci osoby, která 
sponzorské dary (na oplátku za propagaci) poskytuje. 

 
§ 53 

Rozhlasové a televizní vysílání 
Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od 
daně rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné 
provozovateli vysílání ze zákona podle zákona upravujícího 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, s výjimkou vysílání 
reklam, teleshoppingu nebo propagování za sponzorování. 

Vyhověno jinak. 
Připomínka byla zapracována jiným legisaltivně technickým 
uchopením. 
 

44. Komora daňových 
poradců 

91. D E. 17 K bodu 114 (§ 69 odst. 1 a 2) 
1. Navrhujeme změnit formulaci v odst. 2 písm. a) tak, aby bylo 
zřejmé, že plátce nemusí zkoumat, zda hodnota služby byla zahrnuta do 
základu daně či nikoli. Slova „je-li“ by měla být nahrazena slovy „má-
li být“. 
2. Dále navrhujeme vypustit odkaz na § 38 zákona tak, aby nebyly 
z osvobození vyloučeny služby zahrnuté do základu daně např. při 
propuštění do volného oběhu v jiném členském státě. Jednalo by se 
návrat do stavu před 1.7.2017, kdy byl tento nedostatek na podnět KDP 
již jednou odstraněn. 
3. Mezi písm. a) a b) navrhujeme vložit spojku „nebo“. 
(1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo 
vázané na vývoz zboží. 
(2) Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby 
a) vztahující se k dovozu zboží, je-li má-li být hodnota této služby 
zahrnuta do základu daně při dovozu zboží podle § 38 odst. 1 písm. b), 
nebo 
b) přímo vázané na dovoz zboží, pokud je toto zboží při vstupu na 
území Evropské unie dočasně uskladněno nebo propuštěno do celního 
režimu podle § 12 odst. 2 písm. b). 

Vyhověno. 
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44. Komora daňových 
poradců 

92. D E. 18 K bodu 122 (§ 72 odst. 2 písm. d)) 
Navrhujeme výstižnější formulaci, aby bylo zřejmé, že jde o prodej 
poukazu (který se považuje ze zákona za dodání zboží nebo poskytnutí 
služby) a nikoli o skutečný prodej zboží. 
(2) Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň 
uplatněná podle tohoto zákona 
 
a) na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nebo službu, která 
mu byla nebo má být poskytnuta, 
b) na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo 
dovezeno ze třetí země, nebo 
c) v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b)., nebo 
d) při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě vydání nebo 
převodu jednoúčelového poukazu. 

Vyhověno jinak. 
Novelizační bod byl vypuštěn pro nadbytečnost. 

44. Komora daňových 
poradců 

93. D E. 19 K bodu 123 [§ 74 odst. 1] 
Navrhujeme vypustit poslední větu odstavce (tj. větu níže uvedenou). 
Mnozí plátci zpracovávají přiznání k DPH dříve než poslední den, ať 
už proto, že uzavírají období v souladu se společnostmi ve skupině 
dříve (např. i 5. den následujícího měsíce), nebo proto, že to zákon 
prostě umožňuje. V externích účetních firmách lze těžko nechat 
zpracování evidencí, přiznání a kontrolních hlášení na poslední den 
lhůty. Pětadvacetidenní lhůtu má plátce k dispozici pro přípravu, 
zpracování, vytištění a poslání přiznání a kontrolního hlášení. 
Domníváme se, že nelze od plátce spravedlivě vyžadovat, aby tuto 
práci, kterou má hotovou např. k 20. dni následujícího měsíce, celou 
stornoval, skartoval a přepracoval jen proto, že obdržel 24. den opravný 
daňový doklad. Lhůta pro zpracování přiznání se mu tím fakticky může 
zkrátit na pouhý jeden den. 
Pokud byl plátci doručen opravný daňový doklad do dne 
předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání, je 
povinen tento uplatněný odpočet daně snížit za zdaňovací období, ve 
kterém se oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění 
považuje za uskutečněné. 
 

Vyhověno. 
 
 

44. Komora daňových 
poradců 

94. D E. 20 K bodu 124 (§ 74 odst. 2) 
1. Navrhujeme změnit/opravit formulaci tak, aby bylo jednoznačně 
stanoveno, že se odpočet opraví až tehdy, kdy bude zřejmé, že se 
voucher nevyužije/neprodá. Kdyby plátce postupoval přesně podle 
znění zákona, musel by opravit odpočet neprodleně po nákupu 
voucheru, neboť v tomto okamžiku nastala situace, kdy (i) byl odpočet 
uplatněn a (ii) voucher nebyl čerpán ani prodán.  
 
Obdobně se postupuje v případě odpočtu daně, který plátce uplatnil ze 
zdanitelného plnění spočívajícího ve vydání nebo převodu 

Vyhověno jinak. 
Povinnost provést opravu odpočtu daně promítnuta do dvou 
samostatných odstavců - zvlášť pro zálohu a zvlášť pro poukaz. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
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jednoúčelového poukazu, pokud nedošlo ke skutečnému předání zboží 
nebo skutečnému poskytnutí služby na základě tohoto poukazu nebo 
pokud plátce tento poukaz nepřevedl. Opravu plátce provede za 
zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech zakládajících 
povinnost provést opravu odpočtu daně dozvěděl nebo dozvědět měl 
a mohl, že poukaz nebude využit ani převeden. 
 
2. Obdobně problematické je současné znění § 74 odst. 2. Nebude-li 
např. záloha vrácena a opozdí-li se z jakéhokoli důvodu dodávka zboží 
nebo poskytnutí služeb, nutí zákon plátce - odběratele k vrácení 
odpočtu, jakkoli není tato situace definitivní (zboží bude např. dodáno 
později). 
3. Upozorňujeme na nesoulad navrhovaného textu s důvodovou 
zprávou, pokud jde o lhůtu k provedení opravy odpočtu (3 roky v textu 
zákona, 5 let v důvodové zprávě). 

44. Komora daňových 
poradců 

95. D E. 21 K bodu 127 (§ 75 odst. 2) 
1. Navrhujeme zpřesnit formulace tak, aby bylo  zřejmé, že jde o nákup 
dlouhodobého majetku. 
Text „které není dlouhodobým majetkem“ navrhujeme nahradit textem 
„které není pořízením dlouhodobého majetku“. 
2. Aby nevznikaly neodůvodněné a matoucí rozdíly ve formulacích, 
navrhujeme vždy důsledně používat pojem „pro svou osobní spotřebu 
nebo pro osobní spotřebu svých zaměstnanců“. 
 
V případě přijatého zdanitelného plnění, které není pořízením 
dlouhodobýmého majetkemu, určeného pro uskutečněná plnění, které 
plátce použije zčásti rovněž pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní 
spotřebu svých zaměstnanců, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na 
odpočet daně v plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou 
použije pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu svých 
zaměstnanců, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. 
a) nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a). 

Vyhověno.  

44. Komora daňových 
poradců 

96. D E. 22 K bodu 134 (§ 78d) 
1. Domníváme se, že zde nemá být množné číslo „uskutečněná plnění“, 
ale číslo jednotné: „uskutečněné plnění“ a navrhujeme opravu v tomto 
smyslu. 
 (4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá nebo 
poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní 
nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o uskutečněné plnění 
rovněž v případě části tohoto majetku původně určené pro použití pro 
osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců. 
2. Jsme toho názoru, že je nutné vypustit znění par. 78d) odst. 4), neboť 
zde historicky došlo k nesprávnému pochopení článku 168a Směrnice 
2006/112/ES (Směrnice).  

Vyhověno částečně. 
Bylo upraveno znění ustanovení § 78d odst. 4. 
Návrhu na vypuštění § 78d odst. 4 nebylo vyhověno. Zásada, na kterou 
se poukazuje, platila plně před působností nových pravidel podle 
směrnice Rady 2009/162/EU. Pro plátce, který používal majetek zčásti 
pro své ekonomické činnosti a zčásti pro jiné účely, se nakládání 
s částí takového majetku, kterou nezařadil do svého obchodního 
majetku a u které neuplatnil odpočet daně, vyjímalo z předmětu daně 
(působnosti DPH). Tato zásada vycházela z ustálené judikatury 
Soudního dvora Evropské unie, zejména rozsudků ve věci 
Armbrecht,C-291/92 a ve věci Bakcsi C 415/98).  
Ministerstvo finanví při transpozici směrnice Rady 2009/162/EU do 
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Článek 168a Směrnice zcela jasně hovoří o nemovitosti, která je 
součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, viz první věta 
tohoto článku v odstavci 1 ( cit.: „V případě nemovitosti, která tvoří 
součást obchodního majetku osoby povinné k dani a která….“). Taktéž 
v případě možnosti rozšíření aplikace de facto poměrového koeficientu, 
která je upravena v odstavci 2 článku 168a Směrnice, se tato vztahuje 
na zboží, které tvoří součást obchodního majetku.  
Dle § 4 odst. 4 písm. c)  zákona o DPH jsou obchodním majetkem 
majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani (OPD) a jsou 
touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností. 
 
Jak, mimo jiné, vyplývá z důvodové zprávy ke znění výše uvedeného § 
4 odst. 4 písm. c), definice obchodního majetku byla v českém zákoně 
o DPH upravena tak, aby byly věrněji promítnuty zásady vyplývající 
z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie (v důvodové 
zprávě explicitně zmiňován např. C-291/92 Dieter Armbrecht, dále pak 
např. C-415/98 Laszlo Bakcsi či C-118/11 Eon Aset.   
Jestliže tedy osoba povinná k dani určí za svůj obchodní majetek pouze 
část nemovitosti nebo část zboží (např. 10 % části nemovitosti/zboží je 
určeno jako obchodní majetek), pak pro účely DPH jedná jako taková 
vždy a pouze ve vztahu k takto určenému obchodnímu majetku (tj. ve 
vztahu k 10 % části nemovitosti/zboží).  

zákona o DPH, a tím stanovení pravidla v § 78d odst. 4 zákona o dani 
z přidané hodnoty, vycházelo z dostupných výkladů legislativy 
Evropské unie, které uváděly, že v důsledku nových pravidel se tato 
zásada prolamuje v případě dlouhodobého majetku, na který se vztahuje 
úprava odpočtu daně. U majetku jiného než dlouhodobého a 
u dlouhodobého majetku po uplynutí lhůty pro úpravu odpočtu daně se 
uplatňuje i nadále (další podrobnosti a výsledky diskusí k možným 
jiným variantním řešením – viz materiály pracovní skupiny k námětům 
novelizace zákona). 

44. Komora daňových 
poradců 

97. D E. 23 K bodu 137 (§ 79) 
1. Navrhujeme do třetího odstavce doplnit text ustanovení tak, aby byla 
možnost uplatnit odpočet nejen z přijatého plnění, ale i ze zaplacené 
úplaty. Následující odstavce se přečíslují. 
 
 
2. Za odst. 2 písm. a) a za odst. 4 písm. a) navrhujeme doplnit spojku 
„a“. 
3. Dále navrhujeme upravit slovosled v odst. 2 písm. b) 
 
(1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého 
zdanitelného plnění pokud  
a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 12 kalendářních měsíců 
a část kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem, a 
b) je toto plnění ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího 
obchodního majetku.“. 
(2) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého 
zdanitelného plnění, pokud  
a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 60 kalendářních měsíců 
a část kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem, a 
b) se toto plnění se stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl 
uveden do stavu způsobilého k užívání v období 12 kalendářních 

Vysvětleno. 
Doplnění odstavce 3 se považuje za nadbytečné, již současná správní 
praxe toto umožňuje (viz vyjádření Generálního finančního ředitelství 
v rámci jednání k vypořádání připomínek dne 14. března a 20. března 
2018). 
 
Nevyhověno.  
 
Vyhověno. 
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měsíců a části kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem, 
a to před uvedením tohoto dlouhodobého majetku do stavu způsobilého 
k užívání a 
c) tento dlouhodobý majetek je ke dni, kdy se stala plátcem, součástí 
jejího obchodního majetku. 
(3) Obdobně se postupuje u úplaty zaplacené před uskutečněním 
zdanitelného plnění v obdobích podle odstavců 1 a 2, 

44. Komora daňových 
poradců 

98. D E. 24 Bod 211 (§ 101 odst. 2 až 4) 
Navrhujeme ponechat stávající úpravu beze změn. Má-li být důvodem 
navrhovaného speciálního ustanovení potřeba daňové správy mít 
veškeré informace včas, pak jsme přesvědčeni, že je má k dispozici 
v kontrolním hlášení do 5 pracovních dnů. Speciální pravidlo pro 
účely DPH, zatímco pro účely ostatních daní se použije daňový řád, se 
nám proto zdá být zbytečným „zaplevelováním“ zákona. 

Vyhověno. 

44. Komora daňových 
poradců 

99. D E. 25 K bodu 215 (§ 101a) 
Povinnost podávat elektronicky daňové přiznání pro identifikovanou 
osobu bude ve většině případů další zatížení daňových poplatníků zcela 
neúměrné získanému efektu.  
Z důvodové zprávy vyplývá, že se jedná průměrně o cca. 200 podání za 
měsíc. Tedy ušetření práce na straně příjemce – správce daně je 
minimální. Je však nutno si uvědomit, že změna nepostihne 200 
identifikovaných osob, ale tisíce (přesná čísla určitě daňová správa 
má). Mezi identifikovanými osobami v oblasti neziskového sektoru je 
převážná většina těch, které se stanou identifikovanou osobou kvůli 
jedinému plnění popř. frekvence plnění, které přiznávají je jedno za rok 
či méně. A přitom se jedná o osoby, které nemají datovou schránku a 
nemají povinnost jiná (pravidelně podávaná přiznání) podávat 
elektronicky. Z důvodu neúměrné zátěže daňových subjektů 
doporučujeme změnu nerealizovat a bod odstranit. 

Nevyhověno. 
Byla posunuta účinnost na rok 2021. 

44. Komora daňových 
poradců 

100. D E. 26 K bodu 228 (§ 104 odst. 1 a 2) a bodu 229 (§ 104 odst. 3 až 5) 
Body 228 a 229 navrhujeme vypustit. Pokud by byly takto navržené 
změny schváleny, došlo by k vyloučení některých typů transakcí 
z ustanovení o časovém posunu. Pojem „skutečnosti rozhodné pro 
stanovení daně“, použitý ve stávajícím textu § 104 ZDPH, je totiž 
podstatně širší množinou, oproti nově navrženým pojmům 
„uskutečněné zdanitelné plnění nebo přijatá úplata“, „zdanitelné plnění 
nebo úplata“, „přijaté zdanitelné plnění nebo poskytnutá úplata“. 
Stávající pojem „skutečnosti rozhodné pro stanovení daně“ pokrývá 
také: 
• poskytnutá osvobozená plnění s nárokem na odpočet nebo bez 
nároku na odpočet (v situacích, kdy by k časovému posunu došlo 
v rámci shodného kalendářního roku, popřípadě i v jiném kalendářním 
roce, pokud nedošlo ke krácení státního rozpočtu) 

Vyhověno jinak. 
Znění ustanovení § 104 bylo přeformulováno a upraveno. 
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• opravy dle § 42 ZDPH u poskytovatele plnění (a zrcadlově u 
příjemce plnění dle § 74 ZDPH). 
Navržený text § 104 ZDPH však již na tyto transakce nedoléhá. 
Navržená ustanovení dále nepokrývají ani přijatá zdanitelná plnění 
v režimu přenesení daňové povinnosti, pokud by byly zahrnuty do 
dřívějšího zdaňovacího období, a plátce (příjemce plnění) by neměl 
nárok na odpočet vůbec nebo pouze v krácené výši (tj. méně než 95 %). 
Vykázáním v dřívějším zdaňovacím období (v rámci shodného 
kalendářního roku) nedochází ke krácení státního rozpočtu. Správce 
daně by v takových případech proto neměl doměřit daň, ani úrok 
z prodlení.  
Obdobně, u přijatých zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové 
povinnosti, zahrnutých v pozdějším zdaňovacím období, kdy plátce 
(příjemce plnění) nemá nárok na odpočet vůbec nebo pouze v krácené 
výši (tj. méně než 95 %), lze aplikaci ustanovení o časovém posunu 
dovozovat pouze a contrario z navrženého § 104 odst. 3. Správce daně 
by v takových případech neměl doměřit daň, pouze úrok z prodlení – 
avšak nikoli z částky daně z tohoto plnění, ale pouze z rozdílu mezi 
daní odvedenou na výstupu a daní uplatňovanou na vstupu. 
 
Navrhujeme např. toto znění: 
(1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v 
daňovém přiznání za jiné dřívější zdaňovací období, než do kterého 
příslušely, a nesnížil tím v tomto dřívějším zdaňovacím období daň, 
nebo pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v 
daňovém přiznání za pozdější zdaňovací období, než do kterého 
příslušely, a nesnížil tím ve zdaňovacím období, do kterého tyto 
skutečnosti příslušely, daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve 
kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří. 
(2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v 
daňovém přiznání za jiné dřívější zdaňovací období, než do kterého 
příslušely, a snížil tím v tomto dřívějším zdaňovacím období daň, nebo 
pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém 
přiznání za pozdější zdaňovací období, než do kterého příslušely, a 
snížil tím ve zdaňovacím období, do kterého tyto skutečnosti příslušely, 
daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být 
uplatněna, dodatečně nevyměří, ale uplatní úrok z prodlení podle 
daňového řádu z částky daně uvedené v daňovém přiznání za 
nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu. 
Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního 
výměru. 

44. Komora daňových 
poradců 

101. D E. 27 K bodu 234 (§ 108 odst. 2 až 4) 
Navrhujeme sjednotit pravidla pro uplatnění DPH u dodání zboží 
neusazenou osobou a dodání zboží s instalací nebo montáží neusazenou 

Vyhověno. 
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osobou. V praxi nastávají situace, kdy je velice obtížné od sebe odlišit, 
zda se jedná o pouhé dodání zboží (bez instalace/montáže) a kdy se 
jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží. Jelikož se v obou 
případech jedná o dodání zboží, navrhujeme sjednotit režim DPH 
následovně:  
V § 108 odst. 3 písm. a) bodu 2 za čárku doplnit: „pokud osoba 
neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce,“. Odst. 3 § 108 by 
pak zněl: 
(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, 
je povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
a)    plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1.    poskytnutí služby podle § 9 až 10d,  
2.    dodání zboží s instalací nebo montáží, pokud osoba neusazená v 
tuzemsku není registrovaná jako plátce, nebo  
3.    dodání zboží soustavami nebo sítěmi,  
b)    plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v 
tuzemsku není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v 
případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační 
povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí právní moci 
rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce. 
Tato úprava povede k tomu, že v případě dodání zboží (s i bez instalace 
nebo montáže) osobou neusazenou v tuzemsku plátci se uplatní režim 
přenesení daňové povinnosti tehdy, pokud neusazená osoba nebude 
v ČR registrována jako plátce. 

44. Komora daňových 
poradců 

102. D E. 28 K bodu 240 [Čl. II – přechodná ustanovení] 
1. V bodu 5. přechodných ustanovení je stanoveno, že soudní nebo 
rozhodčí řízení staví běh lhůty pro opravu základu daně dle § 42 odst. 5 
i pro lhůty, jejíž běh započal před účinností novely, a to od její 
účinnosti.  
Navrhujeme zapracovat obdobné přechodné ustanovení i pro stavění 
lhůty pro řízení a postupy uvedené v § 42a odst. 4. 

Vyhověno. 

44. Komora daňových 
poradců 

103. D F Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
F.1 K bodu 6 (§ 3a) 
Novým ustanovením § 3a se mění vymezení kódu nomenklatury pro 
účely zákona o spotřebních daních. Pro účely daně z minerálních olejů, 
barvení a značkování vybraných výrobků, značkování některých 
dalších minerálních olejů a sledování nakládání se zvláštními 
minerálními oleji bude nově používáno číselné označení vybraných 
výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o 
společném celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2018.  
Dle navrženého odstavce 2 nového ustanovení § 3a budou vládním 
nařízením stanoveny kódy nomenklatury v případě, že prováděcím 
rozhodnutím Evropské komise dojde ke změně kódů nomenklatury 

Vysvětleno. 
Navrhované zmocnění není v rozporu s čl. 39 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, neboť se pohybuje secundum et intra legem. Předmět 
daně je jasně vymezen zákonem s tím, že je dále zákonem 
konkretizováno, do které konkrétní skupiny vybraných výrobků pomocí 
kombinované nomenklatury konkrétní vybraný výrobek patří.  
Unijní právo (bohužel) umožňuje, aby Evropská komise prováděcím 
rozhodnutím ke směrnici Rady 2003/96/ES změnila tyto kódy, 
resp. přeřadila vybrané výrobky v rámci jednotlivých skupin. 
Nedochází však k rozšíření nebo zúžení předmětu daně. 
Navrhované zmocňovací ustanovení je pak jediným způsobem, 
jak rychle a efektivně zajistit soulad zákona o spotřebních daních 
s unijním právem do doby, než budou kódy nomenklatury změněny 
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týkajících se minerálních olejů.  
Z předkládané důvodové zprávy vyplývá, že kódy nomenklatury 
stanovené ve vládním nařízení budou následně používány namísto 
kódů nomenklatury používaných v zákoně o spotřebních daních. 
Uvedený postup je zdůvodňován délkou legislativního procesu, která 
může vést k pozdnímu promítnutí změn kódů nomenklatury, ke kterým 
dojde na základě na základě prováděcího rozhodnutí Evropské komise, 
do zákona o spotřebních daních 
Kódy nomenklatury  mimo jiné definují předmět daně z minerálních 
olejů. Dále jsou pomocí kódů nomenklatury vymezeny minerální oleje 
podléhající barvení a značkování a oleje podléhající zvláštnímu režimu 
sledování označované jako „zvláštní minerální oleje“. Změnou kódu 
nomenklatury, ke které by na základě navrženého ustanovení § 3a odst. 
2 došlo nařízením vlády, by tedy došlo ke změně vymezení předmětu 
daně z minerálních olejů a ke změně vymezení minerálních olejů, které 
podléhají speciálnímu nakládání (tzn. jedná se o minerální oleje 
podléhající barvení či značkování nebo o zvláštní minerální oleje).  
S ohledem na znění čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod 
považujeme navržené legislativní řešení (tzn. změnu předmětu daně a 
vymezení minerálních olejů, které podléhají speciálnímu nakládání) 
formou vládního nařízení za neslučitelnou s ústavním pořádkem České 
republiky. Požadavek to, aby zákonné povinnosti byly plátcům či 
poplatníkům daně byly ukládány výlučně zákonem, vyplývá rovněž z 
bohaté judikatury nejvyšších soudů České republiky. 

zákonem. 

44. Komora daňových 
poradců 

104. D F.2 K bodu 34 (§ 122 odst. 1) 
Ustanovení upravuje pravidla pro vrácení poškozených tabákových 
nálepek správci daně. Dle navrženého znění ustanovení § 122 odst. 1 se 
za poškozené tabákové nálepky považují tabákové nálepky neúplné, 
přičemž ustanovení dále definuje rozsah neúplné tabákové nálepky.  
Dle předkládané důvodové zprávy týkající se tohoto ustanovení se za 
„poškozené“ tabákové nálepky považují i tabákové nálepky znečištěné, 
natržené, roztržené, neúplné apod.  
S ohledem na uvedený rozpor doplňujeme do ustanovení § 122 odst. 1 
jednoznačně doplnit, že za poškozené tabákové nálepky se považují i 
tabákové nálepky znečištěné či natržené. Tímto doplněním budou 
odstraněny případné výkladové problémy. 

Vysvětleno. 
Předkladatel nespatřuje rozpor mezi textem ustanovení a důvodovou 
zprávou. V ustanovení se definuje pouze to, co se rozumí rovněž 
poškozenou tabákovou nálepkou, a to pouze z toho důvodu, že se jedná o 
jakési omezení rozsahu poškozenosti. V ostatních případech, tedy 
v případě znečištěné či natržené tabákové nálepky se vychází z obecného 
významu slova „poškozená“ bez nutnosti konkrétní poškození 
specifikovat. 
 
K interní diskuzi (může se odehrát až po vypořádání této připomínky): 
Je otázkou, zda se nemůžeme vydat tím směrem, že namísto 
vydefinování toho, co se ještě rozumí poškozenou tabákovou nálepkou, 
nedefinovat, co se jí již nerozumí. Zde bych dala ještě ke zvážení, zda 
takto negativně definovat poškozenou tabákovou nálepku, nebo obecně 
tabákovou nálepku.  
Mám trochu obavu, že pokud bychom si takto definovali pouze 
poškozenou tabákovou nálepkou, nevím, zda by někdo nedovozoval, že 
to, co nesplní tuto definice, je tabáková nálepka, která je v pořádku. 
Pokud tuto obavu nesdílíte, lze takto definovat poškozenou tabákovou 
nálepku. Níže uvádím návrh na úpravu § 122 odst. 1 věty druhé. 
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Tabákovou nálepkou pro účely spotřebních daní není neúplná tabáková 
nálepka, jejíž plocha, která se skládá maximálně ze 2 částí, které 
nepochybně patří k sobě, činí méně než 60 % původní plochy tabákové 
nálepky. 

44. Komora daňových 
poradců 

105. D G Připomínky KDP ČR nad rámec předloženého návrhu novely 
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů 
G.1 K § 3 
V § 3 písmeno i) se text „§ 52a nebo 53“ nahrazuje textem „§ 52a, 53 
nebo 73“. 
Doplněný text: 
 
i) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen 
"uživatel") právnická nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, 
případně podle § 52a, 53 nebo 73 prodává dalšímu uživateli, vybrané 
výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových 
subjektů bez povinnosti se registrovat, 
 
Odůvodnění: 
Podle stávajícího textu nemůže uživatel prodávat lihové výrobky 
dalšímu uživateli. Stávající text je v rozporu se stávajícím textem 
ustanovení § 73 odst. 2. 

Vyhověno jinak. 
Nejedná se o rozpor, ale skutečně bylo u lihu záměrem neumožnit 
přeprodej osvobozeného lihu mezi uživateli, ať jsou, či nejsou, držiteli 
povolení (vyplývá právě ze znění § 3 písm. i). Pohyb osvobozeného 
lihu by byl s ohledem na existenci uživatelů majících i nemajících 
povolení těžko kontrolovatelný a existovalo by velké riziko vzniku 
daňových úniků. Navíc by v takovém případě bylo špatně 
kontrolovatelné, zda je líh použit pro stanovený účel, na což je 
navázáno právě samotné osvobození. 
Ze znění § 3 písmene i) vyplývá, že přeprodej lihu mezi uživateli (ať 
s povolením, či bez něho) není umožněn. Zákon o spotřebních daních 
stanoví, že pouze v některých případech u minerálních olejů je 
přeprodej možný, a to pouze na základě příslušného povolení. 
Ustanovení § 73 odst. 2 (dříve odst. 3) stanoví pouze to, že ani 
v povolení nemůže správce daně prodej lihu mezi uživateli povolit. 
K § 73 odstavec 2, ze kterého se usuzuje na možnost analogicky 
vyvodit, že líh, který lze přijímat bez povolení, lze prodávat, lze pro 
bližší vysvětlení uvést, že do 1. ledna 2015, kdy nabyl účinnosti zákon 
č. 331/2014 Sb., se jednalo o odstavec 3, který zněl takto: 
„(3) Zvláštní povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od 
daně nelze vydat navrhovateli za účelem jeho dalšího prodeje, 
pokud zvláštní právní předpis54) nestanoví jinak.“ 
Zmíněný odstavec stanoví tedy pouze to, že zvláštní povolení na 
přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně nelze vydat za účelem 
dalšího prodeje lihu (tak, jako je to v § 3 umožněno u minerálních 
olejů). Obecný zákaz přeprodeje u lihu mezi uživateli vyplývá 
z ustanovení § 3 písm. i). V ustanovení § 73 odst. 2 (odstavec 1 byl 
vypuštěn) zákonem č. 331/2014 Sb., byla provedena pouze formulační 
změna, tak jak uvádí důvodová zpráva. Jedná se stále o to, co nesmí být 
v povolení dovoleno, tedy přeprodej lihu mezi uživateli, kteří líh užívají 
na základě povolení. Nelze tedy ani z tohoto znění dovodit analogicky, 
že líh, který lze přijímat bez povolení, lze dále prodávat. 

44. Komora daňových 
poradců 

106. D G.2  
Varianta I 
– doplnění ustanovení § 6  
V § 6 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje 
na fyzické osoby uvedené v § 32 odst. 1“ 
Varianta II 
– doplnění ustanovení § 32 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o spotřebních 
daních. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících zdanění, 
resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato problematika 
projednávána pro případnou další novelu zákona o spotřebních daních 
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V § 32 odst. 1 a v odst. 3 se na konci doplňuje věta „Tyto výrobky lze 
dopravovat bez dokladu o osvobození.“ 

44. Komora daňových 
poradců 

107. D G.3 K § 6 
V § 6 odst. 4 se text „(§ 50)” ruší.      Nebo 
V § 6 odst. 6 se text „(§ 50)“ nahrazuje textem „(např. § 32, 50 a 75)“  
Odůvodnění k předchozím dvěma návrhům: 
Jak z textu vyplývá, dosavadní znění zákona nutí, aby si fyzické osoby, 
které nabyly v jiném členském státě vybraný výrobek (uvedený do 
volného daňového oběhu) pro osobní spotřebu a který je jimi 
dopravovaný na daňové území České republiky, vystavovaly doklad o 
osvobození podle § 6. Pokud by tak neučinily, mohl by správce daně na 
tyto dopravované vybrané výrobky plně aplikovat § 42. 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o spotřebních 
daních. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících zdanění, 
resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato problematika 
projednávána pro případnou další novelu zákona o spotřebních daních 

44. Komora daňových 
poradců 

108. D G.4 K § 18 - změna 
V ustanovení § 18 odstavec 2 se doplňuje na konci věta: „U 
dovážených vybraných výrobků nelze uplatnit dodatečné daňové 
přiznání.“ 
 
V ustanovení § 18 se odstavec 3 ruší. 
Ostatní odstavce se přečíslují. 
 
Odůvodnění: 
Jde o změnu původních šesti měsíců, kdy může (mohl) plátce spotřební 
daně podat dodatečné daňové přiznání, pokud původně přiznal více, 
než měl. Jde tedy o návaznost na klasickou lhůtu pro stanovení daně (§ 
148 daňového řádu) ve vazbě na ustanovení § 141 daňového řádu. Jde 
o klasickou diskriminaci daňových subjektů, kdy správce daně i plátci 
daně mohou dodatečně stanovovat daňovou povinnost větší během 
klasické lhůty pro vyměření daně, tedy tři roky, ale pokud se plátce 
splete ve svůj neprospěch, pak má lhůtu jen šest měsíců. Obdobné 
ustanovení (omezení lhůty) je ještě v dalších ustanoveních zákona o 
spotřebních daních, zejména v § 55, § 56, § 56a a v §57. Tam je možné 
kratší lhůty ponechat, neboť jde o zvláštní režim uplatnění nároku na 
vrácení spotřební daně. 
Předkladateli je znám názor i záměr zákonodárce, že charakter 
vybraných výrobků a jejich vysoké zatížení spotřební daní je nevede ke 
změně termínu uplatnění nároku na vrácení daně, a že prokazovat 
zpětně toto množství až do období tří let se jeví jako nereálné. V těchto 
případech je to právě plátce spotřební daně, který, pokud požaduje 
snížení daně nebo uplatňuje zvýšení uplatněného nároku na vrácení 
daně, musí dostatečně své tvrzení prokázat (viz § 93 odst. 3 daňového 
řádu). Tento návrh nepožaduje prodlužovat lhůty pro uplatnění nároku 
na vrácení spotřební daně, ale navrhuje sjednotit lhůty pro podání 
daňových tvrzení (přiznání) tak, aby proces daňové správy byl 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních. 
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systémový a jednotný pro všechny daně. Zde je ale nutné opět 
připomenout, že důkazní břemeno je na plátci, ten musí prokazovat 
mnohdy i po více jak třech letech své daňové povinnosti a proto mu 
povolme tuto možnost podat dodatečné daňové přiznání na nižší 
daňovou povinnost, ať prokáže svůj oprávněný nárok.  
Obdobný návrh změny lhůty je navržen i u energetických daní, kde je 
navrhujeme také zrušení této šestiměsíční lhůty. Pokud má být 
stanovena daň ve správné výši, nemá dopad na státní rozpočet. 

44. Komora daňových 
poradců 

109. D G.5 K § 18 – doplnění 
Za poslední odstavec v ustanovení § 18 zákona o spotřebních daních se 
doplňují odstavce nové, tohoto znění: 
„(9) Nevznikla-li plátci ve zdaňovacím období povinnost přiznat a 
zaplatit daň, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně 
ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Tuto povinnost může plátce 
splnit i předložením daňového přiznání, kde uvede nulovou daň k 
odvodu. Postup podle daňového řádu, ve vazbě na vznik daňové 
povinnosti, se nepoužije. 
(10) Na zahraniční subjekt, který byl u správce daně registrován ke 
spotřební dani z moci úřední, se nevztahuje oznamovací povinnost ve 
vztahu k vzniku daňové povinnosti podle zvláštního právního 
předpisu.“ 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 136 odst. 5 daňového řádu nepočítá s tím, že by si mohl 
jiný daňový zákon definovat daňovou povinnost a zejména pak její 
vznik jinak, než předpokládá daňový řád. Toto ustanovení daňového 
řádu mělo zaručit správci daně, že bude mít od daňového subjektu 
informaci o tom, zda má od něj očekávat podání daňového přiznání 
(tvrzení), či nikoliv, aby jej nemusel, např., vyzývat k podání daňového 
přiznání (tvrzení) v náhradní lhůtě. Vždyť správce daně nemá v danou 
dobu informaci o tom, zda daňovému subjektu vznikla povinnost podat 
daňové přiznání. Např. v případě nevýrobního daňového skladu může 
nastat i situace, kdy provozovatel tohoto nevýrobního daňového skladu 
nedoveze (ze třetích zemí) žádný vybraný výrobek a samozřejmě ani 
žádný vybraný výrobek nevyrobí. Tzn., že mu nevznikla daňová 
povinnost. Současně ale ani neuvede do volného daňového oběhu 
žádný vybraný výrobek. Tzn., že tomuto provozovateli nevýrobního 
daňového skladu nevznikne ani povinnost přiznat a zaplatit spotřební 
daň. V tomto případě bude mít tento provozovatel nevýrobního 
daňového skladu pouze jednu povinnost, a to podat, v souladu s 
ustanovením § 136 odst. 5 daňového řádu správci daně sdělení, že mu 
nevznikla-li ve zdaňovacím období daňová povinnost (nic nevyrobil a 
ani nedovezl). Co ale s informací, se sdělením, že provozovateli 
nevýrobního daňového skladu nevznikla ve stejném zdaňovacím 

Nevyhověno. 
Lze souhlasit, že existuje určitá terminologická nesrovnalost mezi 
daňovým řádem a zákonem o spotřebních daních, která je vyvolána 
zejména unijní terminologií a rozlišováním daňové povinnosti a 
povinnosti daň přiznat a zaplatit. Vzhledem ke skutečnosti, že 
povinnost daň přiznat a zaplatit je ve svém důsledku odložení důsledků 
vzniku daňové povinnosti v čase, je třeba pojem „daňová povinnost“ 
podle daňového řádu rozumět také pojem „povinnost daň přiznat a 
zaplatit“ podle zákona o spotřebních daních.  
Vzhledem ke skutečnosti, že příslušné pojmy jsou základními pojmy 
zákona o spotřebních daních, bylo by nutné před případnou 
terminologickou změnou dojít nejprve k důkladné analýze, co by tato 
případná změna pro zákon o spotřebních daních znamenala. 
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období povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň prostřednictvím 
daňového přiznání – tvrzení. Tady už oba zákony mlčí. 

44. Komora daňových 
poradců 

110. D G.6 K § 57a 
V ustanovení § 57a se ruší slova „jednou částkou za měsíc, a to“ 
 
Odůvodnění: 
Zákon o spotřebních daních v ustanovení § 57a nařizuje osobě, která 
vyrábí minerální oleje, které nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 a které tedy 
nemohou být po vzniku daňové povinnosti podle § 8 okamžitě uvedeny 
do režimu podmíněného osvobození od daně, a které vznikne povinnost 
daň přiznat a zaplatit, uhradit daň jednou částkou. V obecném 
ustanovení § 18 zákona o spotřebních daních ale tato povinnost 
splatnosti daně jednou částkou není. Proto navrhujeme tuto 
nejednotnost odstranit. 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních. 

44. Komora daňových 
poradců 

111. D G.7 K § 73 
V 73 se doplňuje odstavec 3 a 4, které znějí: 
„(3) Líh uvedený v odstavci 1 v jednotkovém, spotřebitelském balení 
do 1 litru lze v rámci podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez 
povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně pouze za 
účelem jejich prodeje konečnému spotřebiteli. 
(4) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a 
užívání lihu osvobozeného od daně líh uvedený v odstavci 1 v 
jednotkovém, spotřebitelském balení o objemu nejvýše 1 litr mimo 
rámec své podnikatelské činnosti.“ 
 
Odůvodnění: 
Stávající znění znevýhodňuje občana před podnikatelskou sférou, 
pokud ta hodlá využívat lihové výrobky osvobozené od spotřební daně 
při jejich zapracování do konečného výrobku, který již není předmětem 
spotřební daně. Občan pořizuje tyto lihové výrobky za ceny, které 
obsahují spotřební daň, kdežto podnikatelský sektor bez spotřební 
daně. Obdobně tomu je i u léčebných přípravků (např. hypnotika a 
sedativa, dermatologika, tinktury, roztoky používané v ORL, v 
chirurgii aj., možná mimo lihobenzinových směsí). Může jít ale i o 
lihové nemrznoucí směsi, lihové čističe, lihová aromata aj. Vzhledem k 
tomu, že povinnost značit líh se nevztahuje mj. i na líh, který je 
osvobozen od spotřební daně, odpadá zde povinnost tento líh značit. 
Navrhované znění není v rozporu s příslušnou směrnicí, která takový 
pohyb lihových výrobků předpokládá. 

Vyhověno jinak. 
Rozvolnit tímto způsobem osvobození lihu není vhodné, neboť by 
splnění účelu použití nebylo kontrolovatelné. V podstatě každý 
spotřebitel by se stal uživatelem bez povinnosti být držitelem povolení. 
Ostatní povinnosti uživatele stanovené zákonem o spotřebních daních 
by ovšem musel plnit. Stal by se daňovým subjektem bez povinnosti se 
registrovat. Některá z osvobození není ani pro spotřebitele možné 
uplatnit (lihoviny znehodnocené nebo zničené podle pokynů a pod 
dozorem správce daně, vzorky odebrané správcem daně, vzorky pro 
rozbory, líh ve výrobcích potravinářských § 71 odst. 1 písm. b)). 
Uživatel navíc v některých uvedených případech uplatňuje osvobození 
písemně u plátce daně (např. látky určené k aromatizaci § 71 odst. 1 
písm. c)) nejpozději před vyhotovením dokladu o uvedení lihu do 
volného daňového oběhu. Z toho vyplývá, že odebírá osvobozený líh 
z režimu podmíněného osvobození od daně. Osoby jsou povinny 
prokázat oprávněné nabytí lihu osvobozeného od daně dokladem o 
osvobození, na kterém se mimo jiné (např. jedná-li se o látky určené 
k aromatizaci § 71 odst. 1 písm. c)) uvádí, že se jedná o líh osvobozený 
od daně s odkazem na příslušné ustanovení § 71.  
Speciálně u látek určených k aromatizaci § 71 odst. 1 písm. c) existuje 
vysoké riziko zneužití těchto látek obsahujících líh pro domácí výrobu 
lihovin, která není žádným způsobem povolena. Navrhované množství 
není zanedbatelné a mohlo by vést k nelegální výrobě větších objemů 
lihovin, se kterými by mohlo být obchodováno. Tato skutečnost s sebou 
nese nejen riziko daňových úniků, ale také může mít nedaňové 
konsekvence s fatálními následky (metanolová aféra).  
Směrnice 92/83/EHS navíc stanoví, že příslušná osvobození může 
členský stát uplatnit, pokud zajistí jeho správné a jednoznačné 
uplatňování, předcházení daňovým únikům, zneužití režimu osvobození 
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a znemožní vyhýbání se daňovým povinnostem. Navrhovaná úprava 
toto skutečně, jak je uvedeno výše, nezaručuje. 

44. Komora daňových 
poradců 

112. D G.8 K § 76 
V ustanovení § 76 odst. 1 se ruší slova „jednou částkou za měsíc, a to“ 
 
Odůvodnění: 
Zákon o spotřebních daních v ustanovení § 76 nařizuje osobě, které 
vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit, uhradit daň jednou částkou. V 
obecném ustanovení § 18 zákona o spotřebních daních ale tato 
povinnost splatnosti daně jednou částkou není. Proto navrhujeme tuto 
nejednotnost odstranit. 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních. 

44. Komora daňových 
poradců 

113. D G.9 K § 98a 
V ustanovení § 98a odst. 1 se ruší slova „jednou částkou za měsíc, a to“ 
 
Odůvodnění: 
Zákon o spotřebních daních v ustanovení § 98a nařizuje osobě, které 
vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit, uhradit daň jednou částkou. V 
obecném ustanovení § 18 zákona o spotřebních daních ale tato 
povinnost splatnosti daně jednou částkou není. Proto navrhujeme tuto 
nejednotnost odstranit. 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních. 

44. Komora daňových 
poradců 

114. D G.10 K § 136b 
Za § 136a se se vkládá nový §136b, který včetně nadpisu zní: 
„§163b 
Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období 
(1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v 
daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, 
a nesnížil tím v tomto zdaňovacím období daň, správce daně daň za 
zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří. 
(2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v 
daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, 
a snížil tím v tomto zdaňovacím období daň, správce daně daň za 
zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří, 
ale uplatní úrok z prodlení podle daňového řádu z částky daně uvedené 
v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den 
krácení státního rozpočtu. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů 
ode dne doručení platebního výměru.“. 
 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení je shodné s ustanovením § 104 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Mělo by předejít administrativním 
procesům, při kterých se na jedné straně vyměřuje nesprávně uvedená, 
uplatněná daň plátcem a na straně druhé zase zohledňuje, v jiném 
zdaňovacím období, při správné správě daně. Uvedením rozhodných 

Vyhověno jinak. 
Bude předmětem další analýzy a diskuze, zda je vhodné a účelné tento 
institut pro oblast spotřebních daní zavádět,  
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údajů do daňového přiznání za nesprávné zdaňovací období správce 
daně sice daň za správné období nevyměří, avšak uplatní úrok z 
prodlení podle daňového řádu z částky, o kterou byla daňová povinnost 
snížena za celé období, po které byla daňová povinnost snížena. Nemá 
dopad na státní rozpočet. 
Navrhované ustanovení má zabránit drobným chybám, které plátci 
spotřební daně mohou, zejména na přelomu zdaňovacího období, 
udělat. Příkladem by mohlo být pořízení vybraných výrobků z jiného 
členského státu za předpokladu, že plátci vznikne povinnost přiznat a 
zaplatit spotřební daň např. ukončením dopravy (resp. naskladněním 
vybraných výrobků). Plátce tyto vybrané výrobky pořídí v jiném 
členském státě poslední den zdaňovacího období, ale dopravu ukončí v 
tuzemsku následující den, tedy první den bezprostředně následujícího 
zdaňovacího období. Proto, že má ale veškeré doklady s datem pořízení 
posledního dne předchozího zdaňovacího období, uvede (a přizná) daň 
ve vazbě k těmto vybraným výrobkům ve zdaňovacím období o jeden 
měsíc dříve, než by správně měl. Pokud tuto chybu odhalí po více jak 
šesti měsících, pak ji nemůže již nijak odstranit, nemůže podat 
dodatečné daňové přiznání na snížení spotřební daně, ale musí, ještě 
jednou tutéž částku spotřební daně přiznat v následujícím zdaňovacím 
období. Spotřební daň by byla v tomto případě stanovena dvakrát. 

44. Komora daňových 
poradců 

115. D K čl. VIII Přechodná ustanovení  
S ohledem na odstranění případných výkladových problémů 
navrhujeme doplnit obecné přechodné ustanovení, které stanoví, že pro 
daňové povinnosti, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se 
za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti předkládané novely 
zákona použije zákon č. 353/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Vyhověno. 

44. Komora daňových 
poradců 

116. D G.11 Návrh na doplnění – možnost zrušení registrace plátce 
spotřebních daní 
Do zákona navrhujeme doplnit možnost plátce spotřebních daní 
požádat o zrušení jeho registrace ke spotřební dani. Současné znění 
zákona o spotřebních daních a daňového řádu neumožňuje, aby plátce 
spotřebních daní, který nezaniká, požádal o zrušení registrace ke 
spotřební dani. Uvedená možnost zrušení registrace ke spotřební dani 
by měla být umožněna jak těm plátcům, který byli registrováni na 
základě jimi podané přihlášky k registraci, tak plátcům, kteří byli 
registrovány z moci úřední.  
Nemožnost zrušení registrace ke spotřebním daním plátců, kteří přestali 
vykonávat činnost, která byla důvodem jejich registrace, vede ke 
zvýšeným administrativním nákladům jak na straně těchto plátců, tak 
na straně správce daně (například v případě povinného měsíčního 
hlášení dle ustanovení § 136 odst. 5 daňového řádu). 

Vysvětleno. 
Již stávající znění daňového řádu umožňuje zrušení registrace na základě 
žádosti daňového subjektu (viz § 127 odst. 1 ve spojení s § 129 odst. 2 
daňového řádu). Problematika registrace, resp. posouzení její potřebnosti 
bude řešena v rámci řádné novely. 
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44. Komora daňových 
poradců 

117. D H Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
H.1 K § 8 odst. 4 
Návrh:  
Navrhujeme uvedený bod vypustit, případně minimálně text upravit v 
souladu s níže uvedených zdůvodněním. 
 
Zdůvodnění:  
Navrhovanou úpravou se do daňového řádu výslovně zakotvuje princip 
zákazu zneužití práva. Navržené řešení však považujeme za velmi 
problematické a nejednoznačné, s tím, že může přinést značné 
problémy při praktické aplikaci a to z těchto důvodu: 
1) Úprava návrhu jde značnou měrou nad rámec toho, jak je 
definováno zneužití práva v současné judikatuře. Potvrzuje to i 
důvodová zpráva. Tato právní úprava pak bude vyvolávat značné 
otázky a bude pro poplatníky nejednoznačná, protože se nebude moci 
opřít ani o stávající judikaturu. Navrhované řešení je v rozporu s 
principem právní jistoty. Problematické je především to, že úprava má 
být aplikována i v případě, kdy daňové zvýhodnění bude jedním z 
důvodů zvoleného postupu. Bránila by tedy jakýmkoli podnikatelským 
rozhodnutím, která nejsou daňově nevýhodná. V současné době 
konstantní judikatura jednoznačně uvádí, že pokud má poplatník 
několik cest k realizaci svého cíle a jednu z nich si vybere pouze z 
důvodu, že je oproti jiným cestám daňově výhodnější, nejde o nelegální 
postup, který by měl představovat zneužití práva. Ani důvodová zpráva 
nedává odpověď na otázku, zda tento současný konstantní přístup 
nebude po případném přijetí úpravy platit. Pokud by tento přístup platit 
neměl, dostáváme se do zcela absurdní situace, kdy za zneuž¬ití práva 
by mohlo být nově považováno i použití zrychlených odpisů za situace, 
kdy poplatník předpokládá v prvních letech vyšší zisk. 
2a) Navržená úprava není navíc ani v souladu se zněním směrnice. 
Podíváme-li se na text směrnice, tak například v tomto textu nejsou 
uvedeny „jiné skutečnosti“, tak jak to textuje novela daňového řádu. I 
vlastní formulace definice zneužití práva není zcela identická s definicí 
ve směrnici. Vzniká tak otázka, zda navržená úprava jde dokonce ještě 
nad rámec směrnice. To považujeme za zcela nepřípustné.  
2b) Navržená úprava vychází zřejmě také z toho, že negativní daňové 
dopady může mít i zneužívání jiného než daňového předpisu (viz 
získání daňové nebo jiné výhody). To by tak mohlo vést ke zcela 
absurdním závěrům, že například marketingová praktika, která bude 
prokázána, a bude jednoznačně doloženo naplnění podmínky § 24 odst. 
1ZDP, ale bude správcem daně shledána jako zneužití práva v oblasti 
předpisů chránících spotřebitele a hospodářskou soutěž, bude daňově 
neuznatelná. Takovýto závěr je zcela absurdní a v rozporu se stávající 

Vyhověno částečně.  
Znění ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu bude upraveno 
následujícím způsobem: 

 „(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

1. Může-li poplatník volit mezi několika cestami, které povedou 
k realizaci jeho cíle a jednu z těchto cest zvolí z důvodu její daňové 
výhodnosti předpokládané zákonem, pak se nebude jednat 
o nelegální postup, který by měl být správcem daně vyhodnocen 
jako zneužití práva v daňové oblasti. Dosažení daňové výhody 
předpokládané zákonodárcem totiž nebude představovat rozpor se 
„smyslem a účelem daňového právního předpisu“ a navrhované 
ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu se tudíž neaplikuje.  
Pravidlo zakotvené navrhovaným ustanovením daňového řádu 
přitom vychází z dosavadní judikatury, která bude nadále 
relevantní, a to i pro budoucí aplikaci navrhovaného pravidla.  

2. Pokud se jedná o pojem „právní jednání a jiné skutečnosti“ bylo 
znění navrhovaného ustanovení daňového řádu upraveno a tento 
pojem byl rozveden o slova „rozhodné pro správu daní“, která 
konkretizují a zužují pojem „právní jednání a jiné skutečnosti“. 
Na tomto místě přitom považuje předkladatel za nutné podotknout, 
že cílem transpozice obecně není doslovný přepis textu ustanovení 
směrnice, nýbrž zajištění účelu sledovaného směrnicí nástroji 
vnitrostátního práva v souladu s pravidly obsaženými ve směrnici. 
Pokud se tedy jedná o formulaci „jiné skutečnosti rozhodné 
pro správu daní“, pak je na místě podotknout, jednak že uvedenou 
formulací navazuje navrhované ustanovení daňového řádu 
na § 8 odst. 3 daňového řádu, které navrhovanému ustanovení 
systematicky předchází, a které upravuje zásadu přednosti obsahu 
před formou. Za druhé je vhodné zmínit, že aplikace principu 
zákazu zneužití práva v daňové oblasti představuje subsidiární 
prostředek pro řešení krajních případů, na které nelze aplikovat 
pozitivní ustanovení právního řádu a při kterých dochází k chování, 
které si nezasluhuje právní ochrany. Atributem tohoto institutu pak 
musí být dostatečná obsahová pružnost tak, aby jeho 
prostřednictvím bylo možné reagovat na životní situace, které tvoří 
neuzavřenou množinu a na které nemůže právní norma ve své 
obecnosti pamatovat. 
Co se týče zahrnutí jiných právních skutečností, než právních 
jednání do aplikace navrženého ustanovení, svědčí ve prospěch 
takového řešení rovněž snaha pokrýt případy, kdy výsledná daňová 
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judikaturou NSS vycházející obecně z toho, že porušení nedaňových 
předpisů nemá obecně daňové konsekvence a musíme jej v zásadě 
odmítnout. Tato úprava je také zcela jednoznačně nad rámec směrnice. 
3) Problematický je i věcný dopad navržené úpravy. Aplikace směrnice 
je omezena pouze na daň z příjmů právnických osob. Zapracování 
navrhované úpravy do daňového řádu znamená, že by úprava měla být 
aplikována ve vztahu ke všem poplatníkům, plátcům a všem daním. To 
může být však velmi problematické např. ve vztahu k DPH, kde 
zneužití práva definuje judikatura SDEU. Jak vyplývá i z důvodové 
zprávy navržená úprava však jde nad rámec této judikatury. Z toho by 
pak mohlo vyplynout, že úprava je ve vztahu k DPH v rozporu s 
komunitárním právem. Pokud by úprava byla omezována například ve 
vztahu k jednotlivým daním či poplatníkům, může vzniknout problém s 
porušením zásady zákazu diskriminace. 
4) Problematická může být i časová aplikace nové právní úpravy. 
Jestliže dle důvodové zprávy navrhovaná úprava jde nad rámec 
současných definic zákazu zneužití práva v judikatuře, bylo by zcela 
nezbytné, aby byla doplněna přechodným ustanovením z hlediska 
aplikace této úpravy vůči jednotlivým daňovým povinnostem. Je zcela 
nepřípustné a v rozporu s principy, byť i nepravé retroaktivity, aby byly 
daňově sankcionovány jednání, postupy a smlouvy, které v době 
uzavření, či v době, kdy byly uskutečňovány, byly v souladu s platnou 
právní úpravou a nepředstavovaly zneužití práva. Konstrukce 
takovéhoto přechodného ustanovení ve vztahu k různým daním a 
povinnost u různých typů daní by však byla velmi obtížná ne-li 
nemožná.  
Na základě výše uvedených skutečností se nám jeví jako nejvhodnější 
řešení návrh vypustit a vycházet v této věci ze stávající judikatury, jak 
tomu ostatně bylo i v případě implementace jiných směrnic, kdy MF 
vycházelo z toho, že změny v legislativě v ČR v této věci nejsou nutné. 

výhoda by mohla být společným důsledkem právního jednání 
a právní události, resp. je spojena s právním jednáním až ve smyslu 
kauzální návaznosti. Současně navržený text vylučuje opomenutí 
některé z možných situací, které mohou za účelem zneužití práva 
v oblasti daní nastat. 
V zájmu zpřesnění navrhovaného ustanovení daňového řádu bude 
za slova „v rozporu se smyslem a účelem“ vloženo slovo 
„daňového“. Pojem „daňový právní předpis“ přitom již daňový řád 
používá, například v § 259c. Tímto způsobem bude jednoznačně 
stanoveno, že ustanovení necílí na případný rozpor se smyslem a 
účelem předpisů z jiných oblastí práva. 

3. Pokud se jedná o věcný dosah navrhované právní úpravy 
a problematiku vztahu navrhovaného ustanovení daňového řádu 
a oblasti DPH, pak pravidlo zakotvené v § 8 odst. 4 daňového řádu 
vychází z dosavadní judikatury jak tuzemského správního 
soudnictví, tak Soudního dvora Evropské unie, která se 
problematikou zneužití práva v daňové oblasti zabývala jak 
ve vztahu k přímým daním, tak ve vztahu k daním nepřímým. 
Tato judikatura bude tudíž nadále relevantní, a to i pro budoucí 
aplikaci navrhovaného pravidla § 8 odst. 4 daňového řádu. 
V tomto směru bude upravena a doplněna důvodová zpráva. 

4. Vzhledem k tomu, že znění navrhovaného ustanovení § 8 odst. 4 
vychází ze současné judikatury jak tuzemského správního 
soudnictví, tak Soudního dvora Evropské unie, která na dané 
případy bude nadále aplikovatelná, zakotvením 
§ 8 odst. 4 daňového řádu tak nedochází k úpravě dalších nových 
pravidel, která by doposud nebyla součástí právního řádu České 
republiky, a to z toho důvodu, že tato pravidla v něm jsou již 
obsažena, byť pouze implicitně. Výslovné zakotvení obecného 
pravidla proti zneužívání práva v oblasti daní do právního řádu 
České republiky tak zachovává materiální kontinuitu právní úpravy 
navzdory navržené formální změně daňového řádu. 
Na základě uvedeného lze tudíž předpokládat, že pokud určité 
jednání nepředstavovalo zneužití práva v daňové oblasti 
před zakotvení navrhovaného ustanovení, nebude jako zneužití 
práva posuzováno ani po jeho zakotvení. 

44. Komora daňových 
poradců 

118. D I Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 164/2013 Sb., o 
mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
I.1 K bodu 8 (§ 21 odst. 3) 
Návrh:  
Navrhujeme uvedený bod vypustit. 
 
Zdůvodnění:  

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven tak, aby výslovně zamezoval poskytnutí 
informací v případech, na které pamatuje čl. 37 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod. 
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1) Ustanovení ukládající konkrétním fyzickým či právnickým osobám 
povinnost poskytnout informace správci daně je nesystematicky 
vkládáno do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, který 
upravuje kompetence správce daně při mezinárodní spolupráci, tedy 
postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými 
orgány jiných států (§ 1 odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb.). Konkrétně je 
vkládáno do § 21 upravujícího podmínky, za nichž může správce daně 
mezinárodní spolupráci odmítnout. Práva a povinnosti daňových 
subjektů a třetích osob i postup správců daní při správě daní přitom v 
českém právním řádu upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
jehož použití při provádění mezinárodní spolupráce zákon č. 164/2013 
Sb. v § 3 výslovně zakotvuje. Uložení povinnosti fyzickým a 
právnickým osobám poskytovat informace správci daně na takto 
nečekaném místě činí právní řád nepřehledným a právo 
nepředvídatelným. 
2) Ačkoli předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že předmětný bod je 
zpřesněním transpozice směrnice DAC, je navržený bod, na rozdíl od 
směrnice, v rozporu s právem EU i s článkem 37 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod zaručujícím právo na právní pomoc. 
Povinnost poskytnout informace totiž ukládá neomezeně všem osobám, 
bez ohledu na zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti advokáta a 
daňového poradce, a to dokonce nad rámec pravidel stanovených v 
zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti. 
3) Navržený bod nereflektuje vládní návrh novely daňového řádu 
aktuálně projednávaný ve druhém čtení PSP ČR jako sněmovní tisk č. 
47. Zákon č. 164/2013 Sb. v § 3 stanoví, že se při mezinárodní 
spolupráci postupuje podle daňového řádu jen tehdy, pokud tento 
zákon nestanoví jinak. Přijetím předkladatelem navrženého bodu by se 
tak úprava prolomení mlčenlivosti advokáta a daňového poradce vůči 
správci daně obsažená v daňovém řádu stala obsoletní.   

44. Komora daňových 
poradců 

119. D J Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 456/2011 Sb., o 
Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
J.1 K bodu 12 (§ 18a) – obecná připomínka 
Návrh:  
Vypustit jako celek. 
 
Zdůvodnění:  
Předkladatel v ustanovení § 18a konstituuje tzv. centrální evidenci 
(daňovou analytickou evidenci), jež by měla na jednom místě 
sdružovat co do objemu ohromné množství informací. S ohledem na 
nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/15, jež tyto informaci označuje za 
citlivější a cennější, právě díky jejich koncentraci, předkladatel 

Vysvětleno. 
V případě daňové analytické evidence se nejedná o novou pravomoc 
správce daně ke zpracovávání údajů, ani není jakkoliv rozšiřován okruh 
údajů, které má správce daně možnost získat již dnes. Stejně tak se 
nerozšiřuje okruh orgánů a osob, které tyto údaje správci daně 
poskytují. Daňová analytická evidence má za úkol zvýšit ochranu dat, 
kterými již Generální finanční ředitelství dnes disponuje, resp. může 
disponovat na základě současných pravomocí, a to primárně dat 
získaných prostřednictvím institutů kontrolního hlášení a evidence 
tržeb. Nerozšiřuje se ani oprávnění jiných orgánů veřejné správy 
k získávání těchto údajů. Naopak návrh omezuje okruh orgánů veřejné 
moci, vůči nimž je dnes prolomena daňové mlčenlivost, pouze na 
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zdůvodňuje nutnost zvýšit právní ochranu takto získaným údajům 
prostřednictvím právního zakotvení celé evidence. Zároveň však 
otevřeně uvádí, že již dnes je s těmito údaji nakládáno a jsou využívány 
de facto, jakoby již shromážděny u jednoho orgánu (Generálního 
finančního ředitelství) byly.  
Zvýšení právní ochrany získaných údajů (prostřednictvím kontrolního 
hlášení, evidence tržeb, potažmo dalších v budoucnu zavedených 
nástrojů), jakožto hlavního smyslu a cíle právního zakotvení daňové 
analytické evidence nebude navrženou právní úpravou dosaženo. 
Explicitní kodifikace faktického stavu bez dalšího není způsobilá 
zaručit ochranu daným údajům, když návrh zároveň neobsahuje žádný 
nástroj, kterým by měly být údaje (více) chráněny. 

nezbytný minimální okruh těchto orgánů, jimž nelze přístup 
k předmětným údajům odepřít. Tím návrh zvyšuje právní ochranu 
těchto údajů jako celku (technická ochrana těchto dat je zajištěna již 
nyní). Zpřísnění ochrany sleduje zejména naplnění požadavku 
Ústavního soudu, podle něhož mají být kumulovaná data chráněna 
silněji, než data jednotlivá. Důvodová zpráva bude odpovídajícím 
způsobem upravena. 

44. Komora daňových 
poradců 

120. D J.2 K bodu 12 (§ 18a odst. 2) 
Návrh:  
Vypustit z okruhu možných uživatelů informací z daňové analytické 
evidence ty orgány veřejné moci a osoby, u kterých v současné době 
není při poskytování údajů získaných při správě daní prolomena 
mlčenlivost podle jiných právních předpisů (např. daňový řád), 
popřípadě vypustit celé ustanovení. 
 
Zdůvodnění:  
Předkladatel v důvodové zprávě k citovanému odstavci uvádí, že 
orgány v něm uvedené budou způsobilé získat údaje z daňové 
analytické evidence pouze a jenom v případě, byla-li vůči nim 
(historicky) prolomena zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti 
správce daně ve vztahu k údajům získaným při správě daní, a pouze 
způsobem, kterým tak stanoví zákon (např. § 53 daňového řádu). 
Jinými slovy dle předkladatele odstavec 2 citovaného ustanovení není 
dalším prolomením povinnosti mlčenlivosti správce daně. 
V takovém případě se jeví přinejmenším jako zarážející, že mezi 
orgány uvedenými pod jednotlivými písmeny odstavce 2 figurují i 
takové, které nejsou explicitně vyjmenované v ustanovení § 53 
daňového řádu, a tedy nepožívají způsobilosti disponovat s údaji 
získanými při správě daní. Jedná se například o Ministerstvo financí, či 
orgány činné v trestním řízení (v § 53 odst. 2 daňového řádu se 
prolamuje mlčenlivost pouze vůči státnímu zástupci, resp. soudu, a to 
za zákonem stanovených podmínek). 
Pakliže mohou být poskytnuty údaje shromažďované v daňové 
analytické evidenci toliko za podmínek stanovených v daňovém řádu 
(viz návětí odstavce 2 navrhované úpravy), poté je zahrnutí výše 
uvedených orgánů do výčtu buď možno považovat za obsolentní, neboť 
povinnost mlčenlivosti vůči těmto orgánům zabraňuje jejich 
poskytnutí, nebo je celý odstavec dva navrhované právní úpravy možné 
považovat za další prolomení povinnosti mlčenlivosti vůči explicitně 

Vysvětleno 
Veškeré orgány veřejné moci uvedené v navrhovaném § 18a odst. 2 
mají prolomenou mlčenlivost jinými právními předpisy. S odkazem na 
úvodní část ustanovení je poskytnutí údajů z daňové analytické 
evidence v těchto případech možné právě a jen v rozsahu daného 
prolomení daňové mlčenlivosti.  
Konkrétně se jedná např. dle písm.: 

a) § 18 odst. 7 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky 

b) § 52 odst. 5 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
c) §18 odst. 7 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 

republiky, § 53 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád 

d) § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
e) § 71a  zákona č. 273/2008Sb., o Policii České republiky 
f) § 11 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 

službách České republiky 
g) § 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
h) § 53 odst. 1 písm. g) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
i) § 52 odst. 5 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 

Výše uvedené příklady zákonných průlomů do mlčenlivosti správce 
daně uvádí i rozsah průlomu, tj. i rozsah údajů a účel, za jakým tyto 
údaje mohou být poskytovány. § 18a neobsahuje žádný průlom do 
mlčenlivosti správce daně nad rámce stávajícího stavu a ani jeho tvorba 
nebyla ambicí předkladatele. 
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uvedeným orgánům, nutno podotknout v takřka bezbřehém rozsahu 
(bez stanovení konkrétního účelu poskytnutí). 

44. Komora daňových 
poradců 

121. D K Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona č. 17/2012 Sb., o 
Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
K. 1 K § 38 – doplnění věty na konec ustanovení 
Návrh:  
Navrhujeme uvedený bod vypustit. 
 
Zdůvodnění:  
Pole důvodové zprávy k zákonu o Celní správě České republiky je 
možnost používat podpůrné operativně pátrací prostředky pouze 
v souvislosti s bojem proti vymezenému okruhu trestných činů a 
k plnění úkolů podle mezinárodních smluv. 
Rozšíření možnosti použití operativně pátracích prostředků i na zcela 
běžné případy při výkonu standardní činnosti příslušníků celní správy 
považujeme za příliš extenzivní zásah do svobod a práv jednotlivců.  
Podle doktríny lze operativně pátrací prostředky lze užít jen v případě 
dostatečně odůvodněného podezření, když je páchán nebo byl spáchán 
úmyslný trestný čin. Podle zákona o Policii ČR1 lze podpůrné 
operativně pátrací prostředky výhradně při předcházení trestným 
činům, při získávání poznatků o trestné činnosti, v souvislosti s 
trestním řízením a v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany 
osoby. 
Podle Ústavního soudu2 „(p)oužívání operativně pátracích prostředků 
přitom nesmí sledovat jiný zájem než získání skutečností důležitých pro 
trestní řízení. Tyto prostředky je možné použít jen tehdy, nelze-li 
sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení 
podstatně ztížené. Práva a svobody osob lze omezit jen v míře nezbytně 
nutné.“ 
Podle návrhu by měly orgány Celní správy při využití operativně 
pátracích prostředků širší pole působnosti než orgány Policie ČR. To 
shledáváme v rozporu s čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod3, podle kterého každý má právo na respektování 
svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence a 
„(s)tátní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě 
případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické 
společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 
hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a 
zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a 

Vyhověno. 
Navržené rozšíření pravomoci orgánů Celní správy ČR primárně cílí na 
použití krycích dokladů, jak je vyjádřeno a odůvodněno v důvodové 
zprávě. Je pravdou, že navržená formulace byla ve vztahu k věcným 
důvodům pojata poněkud šířeji. V zájmu respektu k principu 
proporcionality a předejití případným pochybnostem ohledně přílišného 
rozsahu právní úpravy včetně rizika nadužívání daných institutů bude 
text materiálu upraven tak, aby nová pravomoc byla zúžena pouze na 
použití krycích dokladů s vyloučením ostatních podpůrných operativně 
pátracích prostředků. Tím bude současně uveden do plného souladu text 
ustanovení a jeho důvodové zprávy. Na základě návrhů jiných 
připomínkových míst současně došlo k zúžení okruhu situací ohrožení, 
kdy lze danou pravomoc použít, a to vypuštěním „ohrožení práv 
(celníka nebo jiné osoby)“, neboť lze přisvědčit tomu, že okruh těchto 
práv by mohl být chápán jako neurčitý a neúměrně široký. V textu tak 
bude zachováno pouze „ohrožení života, zdraví nebo majetku“, což 
odpovídá jak věcnému odůvodnění (viz např. riziko ohrožení majetku v 
návaznosti na údaj o totožnosti a bydlišti kontrolora), tak textaci 
podobných „ohrožení“ v jiných právních předpisech.  
V rámci projednávání Legislativní rady vlády byl text návrhu 
ustanovení upraven  omezením pouze na dvě konkrétní agendy, a to na 
výkon působnosti orgánů celní správy podle zákona upravujícího 
hazardní hry a zákona upravujícího evidenci tržeb, čímž bylo 
připomínce plně vyhověno. 
 

                                            
1 § 72 zákona č. 273/2008 Sb. 
2 usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 1983/13 
3 ÚMLUVA o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 
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svobod jiných.“ 
Limity zásahu do základních práv jednotlivce přehledně shrnul Ústavní 
soud v nálezu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. K omezení 
soukromí osob může ze strany OČTŘ dojít jen zcela výjimečně, je-li to 
v demokratické společnosti nezbytné, nelze-li účelu sledovaného 
veřejným zájmem dosáhnout jinak a je-li to akceptovatelné z pohledu 
zákonné existence a dodržení účinných a konkrétních záruk proti 
libovůli.  
Předložený návrh nedokládá žádné závažné důvody pro rozšíření 
možností využití operativně pátracích prostředků i na zcela běžné 
případy při výkonu standardní činnosti příslušníků celní správy. To 
svádí k domněnce, že pravým důvodem je snaha vybudovat v rámci 
resortu ministerstva financí paralelní policejní strukturu. 

44. Komora daňových 
poradců 

122. D K části šesté -  změna daňového řádu - ČL. XI 
K § 8 odst. 4 
 
Nadále trváme na našich připomínkách včetně toho, že obecně 
nepovažuje za správné, aby bylo zneužití práva výslovně upraveno v 
daňových předpisech. Pokud přesto dojde k zakotvení zneužití práva do 
§ 8 odst. 4 daňového řádu, považujeme za zcela nezbytné, aby v § 92 
odst. 5 daňového řádu bylo výslovně zakotveno, že aplikaci zneužití 
práva prokazuje správce daně obdobně jako aplikaci § 8 odst. 3 
daňového řádu (viz § 92 odst. 5 písm. d) daňového řádu). To znamená, 
že v § 92 odst. 5 daňového řádu by bylo doplněno písmeno f (viz níže 
upravený odstavec 5).  
 
(5) Správce daně prokazuje 
a) oznámení vlastních písemností, 
b) skutečnosti rozhodné pro užití právní domněnky nebo právní fikce, 
c) skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost 
povinných evidencí, účetních záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a 
dalších důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem, 
d) skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného obsahu právního 
jednání nebo jiné skutečnosti, 
e) skutečnosti rozhodné pro nepřihlížení k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem,  
e) f) skutečnosti rozhodné pro uplatnění následku za porušení 
povinnosti při správě daní. 

Vyhověno jinak. 
Znění ustanovení § 92 odst. 5 bude upraveno doplněním písmene f) 
následujícího znění: 
f) skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání a jiných 
skutečností rozhodných pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je 
získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 

svazů 

1. Z A. Obecně 
Novelizace oblasti daně z příjmů a DPH spočívá zejména v povinné 
implementaci směrnic EU, které nelze rozporovat, jen požadujeme, 
aby zapracování do národní legislativy nešlo nad povinný rámec 
požadavků směrnic (včetně limitů) a aby bylo maximálně využito 
volnosti v jejich uplatnění.  

Vysvětleno. 
V oblasti daní z příjmů je využito čl. 3 směrnice ATAD, která 
umožňuje, aby národní právní úprava byla striktnější než minimální 
úprava požadovaná směrnicí. Tato možnost byla využita zcela 
minimálně. 
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48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 

svazů 

2. D B. Formální připomínky 
V názvu části čtvrté, ke které směřuje výše uvedená připomínka, má 
být namísto „daní“ napsáno „daních“ a název části jedenácté má být 
napsán velkými písmeny „ÚČINNOST“, neboť dle legislativních 
pravidel se názvy částí právních předpisů píší velkými písmeny a 
z toho je výjimka pro případy, kdy název vyjadřuje změnu stávajícího 
právního předpisu. Z těchto důvodů jsou v daném návrhu správně 
napsány názvy částí první až desáté malými písmeny, ale název části 
jedenácté musí být napsán velkými písmeny. 

Vyhověno. 

48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 

svazů 

3. D C. Věcné připomínky 
K části první -  změna zákona o daních z příjmů -  Čl. I 
K bodu 12(§ 16) a bodu 37 (38h odst. 2) 

V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy se zavádějí dvě daňová 
pásma, k čemuž nemáme výhrady, ale zatím co se v materiálu uvádějí 
sazby ve výši 19 % a 24 %, tak v poslední době ve veřejných 
sdělovacích prostředcích hovoří o sazbách 19 % a 23 %. 

Došlo od zaslání materiálu do připomínkového řízení k posunu a je 
toto promítnuto i do dopadů do daňových výnosů? 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 

svazů 

4. Z K části třetí - změna zákona o dani z přidané hodnoty -  Čl.V 
K bodu 32 -  § 16 odst.  
Požadujeme vypustit   doplnění věty " ... nebo od osoby, které vznikla 
nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném 
členském státě, které nejsou ..." 
 
Zdůvodnění: 
V takovém  případě by měl zákonodárce doplnit do zákona, jak se 
rozpozná v tomto okamžiku, zda se jedná o plátce. Nepůjde 
dohledat v systému VIES. A tuzemský plátce se bude muset 
rozhodnout, zda může  uplatňovat přenesení daňové povinnosti na 
příjemce při pořízení zboží z jiného členského státu. Jinak by vzniklo 
problematické ustanovení zákona. 

Vysvětleno. 
Úprava cílí na situaci, kdy z titulu dodání se prodávající stane plátcem 
(vznikne mu registrační povinnost - § 6c odst. 2 zákona o dani z přidané 
hodnoty, resp. čl 214 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH. Je to situace, 
kdy je zcela zřejmé (na základě zákona resp. směrnice), že dodavateli 
povinnost registrace dodáním vzniká. Byla doplněna důvodová zpráva. 

48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 

svazů 

5. Z K bodu 48 - k § 28 odst. 8 a 9    
Požadujeme vypustit nová znění odst. (8) a (9) 
 
Zdůvodnění: 
Na plátce je kladena další povinnost "vynaložit nezbytné úsilí k 
doručení daňového dokladu". 
Požadujeme tuto vágní povinnost, která může touto formulací vytvořit 
různé výklady, z návrhu zákona vypustit. Následné uložení záznamní 
povinnosti správcem daně s možností uložení pokuty za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy dle daňového řádu požadujeme také 
vypustit. 

Vyhověno částečně.  
Pojem „vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu“ použitý 
v § 28 odst. 8 byl převzat z judikatury Soudního dvora Evropské unie, a 
sice z rozsudku C 588/10 Kraft Foods Polska SA, kde je uvedeno, že 
osobě povinné k dani je nutno umožnit, aby prokázala vynaložení 
nezbytného úsilí k zajištění, že příjemce zboží nebo služeb obdržel 
opravnou fakturu a že se s ní obeznámil. 
Navrhovaný text § 28 odstavec 9 byl vypuštěn.   
 
V rámci projednávání na Legislativní radě vlády, byl text návrhu 
ustanovení upraven následujícím způsobem: 
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„(8) Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu 
vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se 
daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.“ 

48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 

svazů 

6. Z K bodu 52 -  § 36 odst. 3 písm. b)    
Požadujeme ponechat ustanovení v původním znění. 
Zdůvodnění: 
Z důvodu přehlednosti a jasnosti v zákoně navrhujeme ponechat v 
původním znění. 
Nepodřazovat pojem "dotace k ceně" pod pojem "úplata". 

Vysvětleno. 
Definice dotace k ceně v § 4 odst. 1 písm. a) bod 2. pouze upřesňuje, 
obdobně jako je tomu i ve směrnici o DPH, že i tato forma protiplnění 
je považována za úplatu. Protože je do základu daně zahrnuto vše, co 
plátce obdržel nebo měl obdržet jako úplatu za uskutečněné zdanitelné 
plnění, není již nutné v § 36 odst. 3 písm. b) výslovně uvádět, že do 
základu daně se zahrnuje i dotace k ceně, která je dle definice v § 4 
odst. 1 písm. a) úplatou. 

48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 

svazů 

7. D K bodu 131 -  § 76 odst. 4 písm. a)    
Je na zvážení, zda každou judikaturu zakomponovávat do zákona. Vede 
to k znepřehledňování jednotlivých ustanovení zákona, k zobecňování 
a znesrozumitelnění. 
 
Příkladem je tato úprava, kde je používán pojem "uskutečněné plnění 
nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti plátce". 
Poměrně jasné ustanovení zákona, co se nezapočítává do výpočtu 
koeficientu se stává nejasné. 
Slovo "obvyklé" v tomto kontextu bude nutné následně vyjasnit. 

Vysvětleno. 
V tomto novelizačním bodu byl promítnut námět Finanční správy, který 
vycházel ze zjištěných případů závažného obcházení daňových 
povinností zjištěných v praxi. Judikatura Soudního dvora Evropské unie 
je součástí unijního práva, které je Česká republika povinna promítnout 
do národního právního řádu. K pojmu „obvyklé“ – výklad v důvodové 
zprávě vychází z příslušného rozsudku Soudního dvora Evropské unie 
ve věci C-98/07. V důvodové zprávě se v této souvislosti dále uvádí, že 
naplnění podmínky, zda dané plnění spadá do výkonu obvyklé 
ekonomické činnosti plátce, je potřebné v praxi zkoumat podle 
konkrétních okolností případ od případu. 

48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 

svazů 

8. Z K části čtvrté -  změna zákona o spotřebních daní - Čl. II 
Zásadní požadavek nad rámec návrhu novely 
Zemědělský svaz České republiky proto navrhuje prodloužit zelenou 
naftu pro zemědělce. Z těchto důvodů se navrhuje změna ustanovení § 
57 zákona o spotřebních daních, tj. zákona č. 353/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Toto ustanovení bylo zásadním způsobem 
novelizováno prostřednictvím zákona č. 453/2016 Sb. připraveným na 
MZe. Tato novela počítá s třemi časovými fázemi. Ta nynější, pro 
zemědělce nejvýhodnější, je obsažena v čl. I bodě 2 zákona č. 
453/2016 Sb., a to s omezenou účinností podle čl. III. Navrhujeme 
proto tuto fázi prodloužit, z těchto důvodů navrhujeme nahradit celý 
text § 57 zákona o spotřebních daních textem čl. I bodu 2 zákona č. 
453/2016 Sb., tj. tak, aby 1. 1. 2019 nenabyl účinnosti čl. I bod 3 
zákona č. 453/2016 Sb. 
 
Zemědělský svaz České republiky je si vědom skutečnosti, že jde o 
připomínku nad rámec předkládané legislativní předlohy. Nicméně za 
situace, kdy je projednáván jakýkoliv návrh zákona, lze v průběhu 
legislativního procesu vznést návrhy směřující vůči kterémukoliv 
ustanovení zákona. Z těchto důvodů považujeme za vhodné výše 
uvedenou připomínku uplatnit, neboť jde o záležitost pro zemědělské 
podnikatele velice významnou. 

Nevyhověno. Rozpor 
Nelze souhlasit s návrhy, které povedou ke snížení příjmové základny 
připravovaného návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a výhledu na léta 
2020-2021. Výdajové priority vlády (např. valorizace důchodů, úpravy 
platů ve školství a u ostatních zaměstnanců státu, dopravní 
infrastruktura) znamenají rozpočtové dopady v řádu desítek miliard 
korun oproti dosavadnímu výhledu na léta 2019 a 2020. Zajištění 
fiskálních cílů vlády při současném alespoň částečném pokrytí priorit 
bude vyžadovat mj. i konsolidaci příjmové základny.  
 
Návrh negativně dopadne i na příjmy Státního fondu dopravní 
infrastruktury a zároveň bude klást požadavky na navýšení personálních 
kapacit správce daně. 
 
Ani z hlediska daňové politiky se nejeví stávající systém jako vhodný. 
V současné době je sledován trend co nejjednodušších a 
nejtransparentnějších daňových zákonů a s tím související jednoduchost 
výpočtu daňové povinnosti (kromě snahy o uživatelsky přívětivé 
prostředí je zde snaha o minimalizaci daňových úniků). 
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48. Konfederace 
zaměstnavatelský

ch a 
podnikatelských 
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9. Z K části šesté -  změna daňového řádu - ČL. III 
K § 8 odst. 4 – požadujeme vypustit navrhované ustanovení 

Zdůvodnění:  

Navržené znění je nad rámec směrnice, která neuvádí „jiné 
skutečnosti“, což považujeme za velice vágní ustanovení, umožňující 
správci daně „podle své úvahy (§ 8 odst. 1)“ vyhodnotit jakékoli 
rozhodnutí podnikatelského subjektu, které by bylo v rámci daňové 
legislativy daňově výhodnější, jako zneužití práva.  

Vyhověno částečně.  
Znění ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu bude upraveno 
následujícím způsobem: 

 „(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

Pokud se jedná o pojem „právní jednání a jiné skutečnosti“ bylo znění 
navrhovaného ustanovení daňového řádu upraveno a tento pojem byl 
rozveden o slova „rozhodné pro správu daní“, která konkretizují 
a zužují pojem „právní jednání a jiné skutečnosti“. 

Na tomto místě přitom považuje předkladatel za nutné podotknout, že 
cílem transpozice obecně není doslovný přepis textu ustanovení 
směrnice, nýbrž zajištění účelu sledovaného směrnicí nástroji 
vnitrostátního práva v souladu s pravidly obsaženými ve směrnici. 
Pokud se tedy jedná o formulaci „jiné skutečnosti rozhodné pro správu 
daní“, pak je na místě podotknout, jednak že uvedenou formulací 
navazuje navrhované ustanovení daňového řádu na § 8 odst. 3 
daňového řádu, které navrhovanému ustanovení systematicky 
předchází, a které upravuje zásadu přednosti obsahu před formou. Za 
druhé je vhodné zmínit, že aplikace principu zákazu zneužití práva v 
daňové oblasti představuje subsidiární prostředek pro řešení krajních 
případů, na které nelze aplikovat pozitivní ustanovení právního řádu a 
při kterých dochází k chování, které si nezasluhuje právní ochrany. 
Atributem tohoto institutu pak musí být dostatečná obsahová pružnost 
tak, aby jeho prostřednictvím bylo možné reagovat na životní situace, 
které tvoří neuzavřenou množinu a na které nemůže právní norma ve 
své obecnosti pamatovat. 

Co se týče zahrnutí jiných právních skutečností, než právních jednání 
do aplikace navrženého ustanovení, svědčí ve prospěch takového řešení 
rovněž snaha pokrýt případy, kdy výsledná daňová výhoda by mohla 
být společným důsledkem právního jednání a právní události, resp. je 
spojena s právním jednáním až ve smyslu kauzální návaznosti. 
Současně navržený text vylučuje opomenutí některé z možných situací, 
které mohou za účelem zneužití práva v oblasti daní nastat. 

Může-li pak poplatník volit mezi několika cestami, které povedou 
k realizaci jeho cíle a jednu z těchto cest zvolí z důvodu její daňové 
výhodnosti předpokládané zákonem, nebude se jednat o nelegální 
postup, který by měl být správcem daně vyhodnocen jako zneužití 
práva v daňové oblasti. Dosažení daňové výhody předpokládané 
zákonodárcem totiž nebude představovat rozpor se smyslem a účelem 
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právního předpisu a navrhované ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu 
se tudíž neaplikuje. 

Pravidlo zakotvené navrhovaným ustanovením daňového řádu přitom 
vychází z dosavadní judikatury, která bude nadále relevantní, 
a to i pro budoucí aplikaci navrhovaného pravidla. 

V tomto směru bude upravena a doplněna důvodová zpráva. 

Proti tomuto vypořádání připomínkové místo nevzneslo námitky. 
48. Konfederace 

zaměstnavatelský
ch a 

podnikatelských 
svazů 

10. - Závěr:  
Nad rámec uvedených připomínek podporujeme připomínky 
Svazu průmyslu a dopravy ČR a Komory daňových poradců ČR.  

Bere se na vědomí. 

50. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

1. Z V části desáté – Změna insolvenčního zákona -  je v první větě uveden 
odkaz na nesprávný zákon – 187/2016 Sb. o dani z hazardních her,  ve 
znění zákona č. 298/2016 Sb., Správně má první věta zní:  „Zákon č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:“….. 

Vyhověno. 

54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

1. Z Novela zákona o daních z příjmů, která je v prvé řadě povinnou 
implementací unijního práva v oblasti pravidel proti praktikám 
vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování 
vnitřního trhu (omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, zdanění při 
přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění 
ovládaných zahraničních společností a řešení hybridních nesouladů).  
Novela dále přináší v souladu se závazkem uvedeným v Programovém 
prohlášení vlády zrušení tzv. superhrubé mzdy a nahrazení jednotné 
sazby daně z příjmů fyzických osob sazbami 19 a 24 %.  
K předloženému návrhu novely zákona o daních z příjmů máme 
zásadní připomínky a s návrhem novely zákona o daních z příjmů 
nesouhlasíme.  
Zásadní připomínkou je zrušení tzv. superhrubé mzdy a nahrazení 
jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob sazbami 19 a 24 %, s 
výrazně negativním dopadem do rozpočtů ÚSC na úrovni cca -11,3 
% z této sdílené daně, tj. dle propočtu předkladatele -2,0 mld. Kč 
resp. -1,8 mld. Kč po zohlednění ostatních daňových dopadů, v 
případě krajů. Další výpadek daňových příjmů je očekáván u obcí, a 
to na úrovni -5,7 mld. Kč resp. -5,3 mld Kč.  
Přijetím novely zákona by činil negativní dopad do daňových 
příjmů Libereckého kraje cca -94 mil. Kč ze sdílené daně z příjmů 
fyzických osob placenou plátci resp. -84,3 mil. Kč po zohlednění 
dopadů u ostatních daní. Konstatujeme, že takový návrh je pro 
Liberecký kraj neakceptovatelný. 
 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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Z tohoto důvodu navrhujeme:  
a) z návrhu zákona o daních z příjmů vypustit pasáže týkající se 
návrhu na zrušení tzv. superhrubé mzdy a nahrazení jednotné 
sazby daně z příjmů fyzických osob sazbami 19 a 24 %, nebo,  
b) zahrnout do "Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v 
oblasti daní od roku 2019" změnu zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
a upravit resp. navýšit o 11,3% u krajů a obcí podíly z celostátního 
hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, 
nebo  
c) upravit dlouhodobě státem neřešený a plně nehrazený příspěvek 
na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního 
rozpočtu k rozpočtům ÚSC jednorázovým a trvalým navýšením 
tohoto příspěvku pro kraje, bez zahrnutí hlavního města Prahy, na 
úrovni cca 1,2 mld. Kč od 1.1.2019. Tento náš návrh vychází ze 
skutečnosti, že stát již od vzniku krajů dostatečně „finančně“ neřešil 
výši příspěvku resp. objem prostředků na výkon přenesené působnosti, 
jehož deficit se výrazně prohloubil v rámci tzv. II. etapy reformy 
veřejné správy. Po několikaletých jednáních na úrovni asociace krajů a 
státu bylo ze strany státu v letech 2009-2010 přislíbeno 
„dofinancování“ objemu příspěvku na výkon státní správy (přenesené 
působnosti) v objemu 800 mil. Kč, ke kterému však následně nikdy 
nedošlo.  
Námi navrhovaný objem 1,2 mld. Kč pro kraje pak vychází ze 
skutečnosti roku 2016 (tj. 1,096 mld. Kč), navýšené o valorizaci 
platů od 1.11.2017, resp. z podrobné analýzy k příspěvkům krajů 
na výkon státní správy s vyčíslenými rozdíly mezi příjmy a 
skutečnými vynaloženými výdaji krajů.  
 
Zároveň tento náš kompromisní návrh řeší:  
• podstatné utlumení celkového negativního finančního 
dopadu do příjmové části rozpočtů krajů  
• je pozitivním signálem vlády vůči krajům při 
„dofinancování“ de facto činností státu vykonávaných 
prostřednictvím ÚSC (nyní lze konstatovat, stát objednává, stát 
neplatí)  
• zachování relativně významné finanční „spoluúčasti“ ÚSC 
při zrušení tzv. superhrubé mzdy a nahrazení jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob, což ve svém důsledku znamená snížení 
daňové zátěže pro zaměstnance.  
 
Obdobný přístup by měl být zohledněn i v případě příspěvku na 
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výkon státní správy u obcí. 

54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

2. - Novela zákona o dani z hazardních her přináší především zjednodušení 
a zefektivnění správy daně na straně všech zúčastněných orgánů a 
subjektů, a to například prostřednictvím změny způsobu, jakým se v 
základu daně zohledňují vrácené vklady tak, aby bylo méně často nutné 
podávat dodatečná daňová přiznání, kdy ke správě této daně je vždy 
místně příslušný Specializovaný finanční úřad a která je obsažena v 
novele zákona o Finanční správě České republiky. Jedná se o novou 
daň od 1.1.2017, která nahradila předchozí odvody z loterií a her a 
navrhované změny reflektují prvotní praktické zkušenosti s cílem 
zjednodušení administrace, ale také zajištění min. výše výběru a 
zavedení max. limitu výher z vkladů.  
Tento návrh změny zákona nemá žádný finanční dopad pro kraje. K 
předloženému návrhu novely zákona o dani z hazardních her tak 
nemáme zásadní připomínky. 

Bere se na vědomí. 

54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

3. - V oblasti daně z přidané hodnoty se jedná zejména o povinnou 
implementaci unijního práva v oblasti uplatňování daně z přidané 
hodnoty v případě poukazů a v případě tzv. e-commerce (úprava místa 
plnění u přeshraničních digitálních služeb poskytovaných 
spotřebitelům v Evropské unii, určení pravidel pro vystavování 
daňových dokladů v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, 
úprava okruhu osob oprávněných používat zvláštní režim jednoho 
správního místa) nebo drobnou úpravu režimu přenesení daňové 
povinnosti.  
Návrhy těchto změn nemají z našeho pohledu významný dopad na 
administrativní zátěž a žádné negativní finanční zatížení pro kraj a 
proto k předloženému návrhu novely zákona daně z přidané hodnoty 
nemáme zásadní připomínky. 

Bere se na vědomí. 

54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

4. - S novelou zákona o dani z přidané hodnoty souvisí také novela 
insolvenčního zákona, v níž dochází k úpravám v návaznosti na opravu 
výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a jde tak o 
upřesnění postavení pohledávky ve smyslu insolvenčního zákona, který 
ve svém důsledku může mít obecně kladný dopad do činnosti či 
rozpočtu kraje (obecné zlepšení výběru DPH). K předloženému návrhu 
novely insolvenčního zákona proto nemáme zásadní připomínky.  

Bere se na vědomí. 

54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

5. - V zákoně o spotřebních daních se navrhují změny týkající se především 
úpravy podmínek pro aplikaci tabákové nálepky na jednotková balení 
tabákových výrobků, revize vztahu značení tabákovou nálepkou a 
zdanění spotřební daní u tabákových výrobků nebo zdanění 
zahřívaných tabákových výrobků.  
K předloženému návrhu novely zákona o spotřebních daních nemáme 
zásadní připomínky. 

Bere se na vědomí. 
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54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

6. - V rámci novely daňového řádu dochází v návaznosti na evropskou 
legislativu k explicitnímu doplnění mezi základní zásady správy daní 
tzv. zákazu zneužití práva, který je již dnes dovozován judikaturou i 
správní praxí, kterou se de facto zavádí nová pravidla podle směrnice 
EU proti zneužívání daňového režimu vyhýbáním se daňových 
povinností, zejména dani z příjmů ze strany globálně působících 
nadnárodních společností. V této souvislosti lze obecně očekávat spíše 
pozitivní dopady pro ÚSC a proto k předloženému návrhu novely 
daňového řádu nemáme zásadní připomínky.  

Bere se na vědomí. 

54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

7. - Novelou celního zákona dochází například k zúžení nutnosti zajišťovat 
daň z přidané hodnoty spolu se clem v některých specifických 
případech dovozu zboží, což bude představovat snížení finanční zátěže 
podnikatelských subjektů, krajů se tato novela netýká.  

Bere se na vědomí. 

54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

8. - V novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se v 
návaznosti na provedené hodnocení implementace dohod příslušných 
orgánů Globálním fórem pro transparentnost  
a výměnu informací pro daňové účely zpřesňuje legislativní uchopení 
těchto dohod.  
K předloženému návrhu novely zákona o mezinárodní spolupráci 
nemáme ambici se vyjadřovat.  

Bere se na vědomí. 

54. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

9. - V rámci zákona o Finanční správě České republiky jsou řešena některá 
speciální technická pravidla ve vztahu k zákonu o státní službě, která 
zohledňují specifickou velikost a strukturu této soustavy orgánů, 
upřesnění pravidel určujících místní příslušnost orgánů finanční správy 
k tuzemským provozovatelům hazardu podle výše obratu s návrhem na 
centralizaci z důvodu specializace a specifičnosti. Dále návrh zákona 
řeší zřízení daňové analytické evidence, kdy u stávající koncentrace 
daňových údajů u Generálního finančního ředitelství např. kontrolní 
hlášení DPH + EET je nutné zvýšit standard zabezpečení (specifikace 
práva přístupu k údajům).  
K předloženému návrhu novely zákona o Finanční správě České 
republiky nemáme zásadní připomínky. 

Bere se na vědomí. 

56. Krajský úřad 
Olomouckého 

kraje 

1. Z K návrhu novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
V předloženém návrhu novely s předpokládanou účinností od 1. 1. 
2019 je v rámci bodu 200 navrhováno doplnění ustanovení § 92a, které 
se týká režimu přenesení daně,  a to hned o dva nové odstavce 
následujícího znění, cit.: 

 „(2) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni 
uskutečnění    zdanitelného plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako 
osoba povinná k dani. 

   (3) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije na zdanitelné 
plnění, pokud ke dni    přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto 

Vysvětleno. 
Příjemce plnění nemá ani v současnosti možnost rozhodnout se, zda 
bude deklarovat, že je osobou povinnou k dani či nikoliv. Postavení 
osoby povinné k dani vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty a i 
dle stávajícího znění § 5 odst. 3 se veřejnoprávní subjekty nepovažují za 
osoby povinné k dani při výkonu veřejné správy. Vykonávají-li tyto 
subjekty činnosti, které nejsou výkonem veřejné správy a jsou 
ekonomickou činností, pak jsou osobami povinnými k dani. Zavedení 
možnosti volby ve smyslu zda se dotčená osoba považuje za osobu 
povinnou či nepovinnou k dani, by bylo v rozporu se směrnicí o dani 
z přidané hodnoty. 
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plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani.“ 

V důvodové zprávě je k tomuto kroku uvedeno, cit.: 

„Tato ustanovení pouze upřesňují správní praxi (viz text informace 
Generálního finančního ředitelství k režimu přenesení daňové 
povinnosti na dani z přidané hodnoty ve stavebnictví ze dne 9. 
listopadu 2011 a navazující), kdy se u plnění, která budou příjemcem 
použita pro činnosti jako je například výkon veřejné správy, režim 
přenesení daňové povinnosti nepoužije. Použití režimu přenesení 
daňové povinnosti závisí na tom, zda příjemce plnění jedná či nejedná 
(nevystupuje) jako osoba povinná k dani ke dni přijetí úplaty, pokud 
k němu došlo dříve, než bylo uskutečněno plnění nebo ke dni 
uskutečnění plnění, pokud nebyla dříve přijata úplata. Pokud příjemce 
plnění nejedná v okamžiku zaplacení zálohy či přijetí zdanitelného 
plnění jako osoba povinná k dani, neměl by poskytovateli plnění sdělit 
pro účely tohoto plnění své daňové identifikační číslo a současně nemá 
právo si uplatnit odpočet daně z tohoto přijatého zdanitelného plnění.“ 

Domníváme se, že odstavce 2 a 3 doplněné nově do § 92a mohou 
v praxi vyvolávat výkladové problémy, konkrétně pokud jde o chápání 
pojmu „nejedná“, a to nejen mezi smluvními partnery, ale i ve vztahu 
ke správcům daně. V současné praxi územních samosprávných celků je 
postavení osoby nepovinné k dani využíváno většinou na základě 
jednoznačného prohlášení (ve smlouvě, objednávce, nebo samotné 
písemnosti), a to přesto, že je vždy uváděno IČ (a mnohdy i DIČ). 
Tento postup je již využíván jen v minimální míře a častěji je používán 
režim přenesení daně. 

Důvodem použití režimu přenesení daně i pro výkon veřejné správy je 
zejména skutečnost, že v současné úpravě § 109 Ručení za daň není 
postavení osoby nepovinné k dani zachyceno a z ručení vyloučeno. 
Dalším důvodem jsou případné spory o uplatnění správné sazby daně. 

Považujeme proto za zásadní ponechat rozhodnutí na příjemci plnění, 
zda bude deklarovat postavení osoby nepovinné k dani či 
nikoliv. V souvislosti s tím je nutné zmínit, že územní samosprávně 
celky se takto úspěšně podílejí na správném odvodu DPH 
a zabraňování daňovým podvodům. 

Navrhujeme proto upravit oba nově doplňované odstavce tak, aby 
příjemce plnění (zejména ÚSC) měl i nadále možnost volby aplikace 
režimu přenesení daně a nevznikaly tak případně spory, že je prioritně 
povinen aplikovat postavení osoby nepovinné k dani pro účely přijetí 
plnění v rámci výkonu veřejné správy. 
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Předložené znění obou nových a výše již zmíněných odstavců § 92a 
proto navrhujeme korigovat následujícím způsobem (viz níže), když 
v návrhu použitý pojem „nejedná“ navrhujeme nahradit termínem 
„nevystupuje“, a to tak, aby konečná podoba předmětného ustanovení 
byla následující, cit.: 

„(2) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění příjemce tohoto plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k dani. 

(3) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije na zdanitelné 
plnění, pokud ke dni přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto 
plnění příjemce tohoto plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani“. 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

56. Krajský úřad 
Olomouckého 

kraje 

2. Z Současně pak s ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhujeme nad 
rámec navrhované úpravy doplnění stávajícího ustanovení § 109 
Ručení příjemce zdanitelného plnění o nový odstavec, který z ručení 
vyloučí příjemce plnění, jenž použije přijaté plnění v postavení osoby 
nepovinné k dani. 

Navrhujeme proto doplnit § 109 o nový odstavec 5, a to v následujícím 
znění: 

„(5) Příjemce zdanitelného plnění, který nevystupuje ke dni poskytnutí 
úplaty přede dnem uskutečnění plnění nebo ke dni uskutečnění plnění 
jako osoba povinná k dani, a přijaté plnění prokazatelně použije v 
postavení osoby nepovinné k dani, za nezaplacenou daň z tohoto plnění 
neručí.“ 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

Vysvětleno. 
Příjemce plnění nemá ani v současnosti možnost rozhodnout se, zda 
bude deklarovat, že je osobou povinnou k dani či nikoliv. Postavení 
osoby povinné k dani vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty a i 
dle stávajícího znění § 5 odst. 3 se veřejnoprávní subjekty nepovažují za 
osoby povinné k dani při výkonu veřejné správy. Vykonávají-li tyto 
subjekty činnosti, které nejsou výkonem veřejné správy a jsou 
ekonomickou činností, pak jsou osobami povinnými k dani. Zavedení 
možnosti volby ve smyslu zda se dotčená osoba považuje za osobu 
povinnou či nepovinnou k dani, by bylo v rozporu se směrnicí o dani 
z přidané hodnoty. 
 

60. Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

1. Z K č. V. bod 5 (§ 4 odst. 1 písm. a) 
Navrhujeme doplnit text daného ustanovení takto: 
 
V § 4 odst. 1 písmeno a) zní: 
 
„a) úplatou 
 
1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, 
které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním, 
 
2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
částka v peněžních prostředcích z veřejných zdrojů, která je poskytnuta 
v přímé souvislosti s plněním a jeho cenou, za dotace se nepovažuje 

Nevyhověno. 
Navržená definice dotace k ceně v § 4 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o 
dani z přidané hodnoty pouze upřesňuje, obdobně jako je tomu i ve 
směrnici o DPH, že i tato forma protiplnění je považována za úplatu, 
jde o specifický druh úplaty. Dotace k ceně pak musí splňovat 
podmínku přímé souvislosti s plněním a zároveň musí mít vliv na jeho 
cenu. Kritérium přímé souvislosti lze dovodit z judikatury 
(např. C-495/01 EK vs, Finsko). Dotace k ceně musí být specificky 
vyplacena subjektu, aby dodal určité zboží nebo poskytl určitou službu, 
pouze v takovém případě může být dotace považována za protiplnění a 
být tak zdanitelná. Musí být rovněž ověřeno, zda příjemce zboží a 
služeb mají prospěch z dotace ve smyslu snížení ceny. Provozní dotace 
sice v důsledku mohou ovlivnit výslednou cenu, ale nevykazují přímou 
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zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení 
dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku“. 
 
Odůvodnění: 
Výslovné vyloučení dotace k výsledku hospodaření a dotace na 
pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného 
majetku z definice dotace k ceně je obsaženo v platné právní úpravě a 
poskytovalo veřejným rozpočtům právní jistotu, že jimi poskytované 
dotace nebudou zatěžovány daní z přidané hodnoty. Z posuzovaného 
návrhu lze odvodit, že by například dotace na úhradu prokazatelné 
ztráty byla napříště posuzována jako dotace k ceně, obdobně jako 
dotace na provoz veřejných záchodků nebo dotace na provoz hřbitova. 
Lze zobecnit, že každá dotace, která jakkoli souvisí s plněním 
poskytovaným za úplatu by mohla být posouzena jako dotace k ceně.  
Argument, že se tak platná právní úprava více přibližuje unijní úpravě a 
evropské judikatuře neobstojí, není doložen žádnými případy, kdy by 
někdo u Soudního dvora Evropské unie napadal dosud platnou právní 
úpravu. Vedle toho není v důvodové zprávě nijak kvantifikován dopad 
do veřejných rozpočtů, byť podklady jsou k dispozici, například pro 
výdaje na úhradu prokazatelné ztráty z veřejné dopravy je samostatná 
položka rozpočtové skladby. Dopadem do veřejných rozpočtů máme na 
mysli kvantifikaci, o kolik se zvýší výběr daně z přidané hodnoty a 
jejího rozdělení do veřejných rozpočtů, a kolik se proti tomu zvýší 
výdaje jednotlivých veřejných rozpočtů na dopravní obslužnost a další 
dotované veřejné služby. 
 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 
Zdvořile žádáme o zapracování připomínky. 

vazbu na konkrétní poskytnutá plnění.  
Dotace k výsledku hospodaření ani dotace na pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku takovou přímou souvislost obvykle 
nevykazuje. Bude doplněno jako příklad do důvodové zprávy. 
 
 

75. Svaz měst a obcí 1. Z K ČÁSTI TŘETÍ – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 4  -  definice úplaty a zejména definice dotace k ceně  
Navrhované znění ze strany MF ČR: 
úplatou 
1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého 
plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním,  
2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty 
rozumí částka v peněžních prostředcích z veřejných zdrojů, která je 
poskytnuta v přímé souvislosti s plněním a jeho cenou,“. 
 
Znění připomínky: 
V případě definice „dotace k ceně“ považujeme za nezbytné definovat, 
co je onou „přímou souvislostí s plněním a jeho cenou“. Navrhované 
znění, jakkoliv odvozené od judikatury Soudního dvora EU (dál také 
„SDEU)“, by bez dalšího vysvětlení vyvolávalo pouze spory, zda určitá 

Nevyhověno. Rozpor 
Navržená definice dotace k ceně v § 4 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o 
dani z přidané hodnoty pouze upřesňuje, obdobně jako je tomu i ve 
směrnici o DPH, že i tato forma protiplnění je považována za úplatu, 
jde o specifický druh úplaty. Výsledné znění návrhu zákona bylo však 
upřesněno tak, že dotací k ceně se rozumí částka v peněžních 
prostředcích z veřejných zdrojů, která je poskytnuta v přímé souvislosti 
s plněním a má přímý vliv na cenu plnění. 
Dotace k ceně tak musí splňovat podmínku přímé souvislosti s plněním 
a zároveň musí mít vliv na jeho cenu. Kritérium přímé souvislosti lze 
dovodit z judikatury (např. C-495/01 EK vs, Finsko). Dotace k ceně 
musí být specificky vyplacena subjektu, aby dodal určité zboží nebo 
poskytl určitou službu, pouze v takovém případě může být dotace 
považována za protiplnění a být tak zdanitelná. Musí být rovněž 
ověřeno, zda příjemce zboží a služeb mají prospěch z dotace ve smyslu 
snížení ceny. Provozní dotace sice v důsledku mohou ovlivnit 
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dotace naplňuje či nenaplňuje charakteristiku dotace k ceně. S ohledem 
na naše negativní zkušenosti s nejrůznějšími názorovými posuny 
například v oblasti vymezení, co je stavebním pozemkem, vzniklé díky 
ne úplně jasnému vymezení v zákoně, považujeme jasnější specifikaci 
„přímé souvislosti s plněním a jeho cenou“ za nezbytnou podmínku 
pro naplnění principu předvídatelnosti práva. 
Uvedeme několik příkladů v praxi, jejichž rozbor ze strany MF ČR by 
nám mohl pomoci v hledání kritérií, zda se o dotaci k ceně podle 
daných pravidel má či nemá jednat: 
 
Zařízením sociálních služeb je poskytována dotace na výkon sociálních 
služeb (jako vyrovnávací platba za poskytování služby veřejného 
zájmu). Výše dotace je určitým způsobem odvozována od objemu 
poskytovaných služeb (například u domova pro seniory počtu lůžek, 
počtu klientů podle stupně závislosti ve vazbě na zdravotní stav), 
nicméně nelze říci, že je vázána přímo ke konkrétnímu poskytnutí 
pobytové služby sociální péče ve vztahu ke konkrétnímu klientovi (není 
to v režimu – „pokud budeš poskytovat službu 1 klientovi určitý měsíc, 
obdržíš dotaci ve výši xxx Kč“). Z hlediska vazby k ceně existuje 
prováděcí vyhláška k zákonu č. 108/2006 Sb., která definuje maximální 
možnou úhradu klienta – přitom tato úhrada nepokrývá úplné náklady 
služby. Příslušná dotace má charakter dokrytí ztrátovosti dané služby. 
 
Příspěvková organizace Města provozuje plavecký bazén (v režimu 
osvobozených plnění - §61) a koupaliště (zdaňované plnění – viz 
charakteristiky dle judikátu „Žamberk“). Od svého zřizovatele dostává 
příspěvek na provoz kryjící ztrátový charakter obou aktivit. Tento 
příspěvek neváže na konkrétní plnění (konkrétní vstupné), je pouze 
určen na dokrývání nákladů příslušné ztrátové aktivity. Poskytování 
tohoto příspěvku vede k tomu, že organizace může aplikovat cenu pod 
úrovní nákladů (nicméně pokud by aplikovala cenu alespoň na úrovni 
celkových nákladů, stala by se služba v podmínkách ČR prakticky 
„neprodejnou“). Rozdíl proti předchozímu příkladu je v tom, že 
neexistuje právní předpis, který by určoval maximální vstupné za 
použití koupaliště či plaveckého bazénu. 

Připomínáme, že tento požadavek na dodefinování daného pojmu je 
klíčový například i pro celou oblast dopravy či zemědělství.  

V této souvislosti by třeba pro nás mohlo být i částečnou odpovědí i 
jasné vyjádření, zda úhrada prokazatelné ztráty vzniklé dopravci v 
důsledku zajišťování dopravní obslužnosti plněním závazku veřejné 
služby by ve vztahu k návrhu nové definice byla či nebyla dotací 
k ceně (samozřejmě včetně odůvodnění). 

výslednou cenu, ale obvykle nevykazují přímou vazbu na konkrétní 
poskytnutá plnění. 
Přesná kritéria nelze s ohledem na množství rozličných forem úhrad a 
dotací stanovit. Další upřesnění je otázkou navazující metodiky. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
Dle ústního vypořádání však svaz zejména trvá na tom, aby dotace 
k výsledku hospodaření nebyla považována za úplatu. 

75. Svaz měst a obcí 2. Z K bodu 7, 26, a 75  - přenechání zboží k užití na základě smlouvy, 
pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za 
obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele 
Plně respektujeme návrh MF ČR s ohledem na znění judikátu SDEU C 
– 164/16, který jsme také zaznamenali. Nicméně považujeme za 
nezbytné upozornit na několik skutečností s tímto spojených, které jsou 
předmětem našich připomínek.  
 
Připomínky: 
 
a) pro dosažení právní jistoty doporučujeme do §36 odst. 6 
definovat do samostatného odstavce, že základem daně v případě 
dodání zboží podle §13 odst. 3 písm. c) je součet všech budoucích 
plateb souvisejících s užíváním daného předmětu (respektive 
odhad tohoto součtu) 

Nevyhověno. 
Nepovažujeme za vhodné konkrétně stanovovat základ daně pro toto 
zdanitelné plnění,  nutno vycházet z obecných pravidel, každý případ 
může být jiný a tím ii základ daně. 

75. Svaz měst a obcí 3. D b) ve vztahu s bodem novely 75 (opravy základu daně podle §42) 
považujeme za nezbytné ještě uvažovat o tom, s jakou frekvencí 
provádět případné opravy základu daně, pokud původní základ daně 
byl stanoven na základě odhadu (například díky sjednané inflační 
doložce). 
     
Příklad: 
Město v roce 2019 dokončí bytový dům a pronajme byty s tím, že 
měsíční nájemné je stanoveno na úrovni 50 Kč za metr čtvereční s tím, 
že v roce 2029 mají nájemci právo odkoupit si byt za zvýhodněnou cenu 
(například 300 tis. Kč). U nájemného je sjednáno, že se každoročně 
bude zvyšovat o míru inflace vyhlášenou ČSÚ. 
V roce 2019 bude stanoven základ daně ve vztahu ke zdanitelnému 
plnění dodání bytové jednotky (15% daň) s ohledem na nájemné 50 Kč. 
Nicméně v roce 2020 bude vyhlášená míra inflace činit 2,2 %, o rok 
později to bude pak minus 0,8%.  
 
Bude Město každoročně provádět opravu základu daně podle 
vyhlášené míry inflace? Takto tomu ze současného návrhu zákona 
rozumíme, nicméně jeví se nám to administrativně velice složité, a 
proto se o tomto chceme v rámci připomínkového řízení ujistit. 
  
Připomínku pod bodem a) považujeme za zásadní, připomínku 

Vysvětleno.  
Celá novela zákona o dani z přidané hodnoty, včetně bodu 75, nijak 
neřeší změnu frekvence provádění opravy základu daně a výše daně. 
Z toho důvodu se principy opravy základu daně a výše daně nemění a 
zůstávají stejné. Podle § 42 zákona o dani z přidané hodnoty je nutno 
provést opravu základu daně a následně výše daně kdykoliv, jestliže 
jsou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení. 
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(žádost o dovysvětlení) pod bodem b) za doporučující. 

75. Svaz měst a obcí 4. Z K bodu 10 - §4 odst. 3 (plnění vyjímaná z obratu) 
Znění připomínky: 
 
Navrhujeme námi podtrženou část odst. 3 do návrhu zákona 
nezahrnovat.  
 
Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje za dodání nebo poskytnutí 
dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou 
součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani. 
 
Pokud k tomuto nášemu návrhu nebude ze strany MF ČR ochota, 
hledat formulaci lépe odpovídající důvodu příslušné změny. 
 
Odůvodnění: 

Obáváme se, že v praxi by při aplikaci navrhovaného znění vznikly 
neřešitelné diskuse, co je ještě „nedílnou součástí obvyklé 
ekonomické činnosti“. 
Připomeňme si, že v případu C-98/07 (SDEU) se jednalo o vymezení 
plnění vstupujících do výpočtu koeficientu (nikoliv stanovení obratu) a 
zejména, že šlo o specifickou situaci leasingové společnosti a to, zda do 
výpočtu koeficientu zahrnovat i prodeje vozidel z daných leasingových 
operací (tedy naprosto běžné transakce ve vztahu k základnímu 
podnikání příslušné společnosti). 
 
Obáváme se, že při navrhovaném znění by finanční správa za nedílnou 
součást obvyklé ekonomické činnosti mohla považovat fakticky 
jakýkoliv prodej majetku. Například v podmínkách obcí by se mohlo 
jednat o jakýkoliv prodej pozemku (s poukazem na to, že příslušná 
obec realizuje několik takových prodejů do roka). Jsme ale 
přesvědčeni, že toto by nemělo být cílem daného ustanovení, které 
reaguje na specifickou situaci prodejů majetku z leasingu. 
 
V případě, že naše připomínka nebude akceptována, je pro 
zajištění principu předvídatelnosti práva nezbytné vymezit, co je 
ještě „nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti“ a co je již 
„neobvyklé“. Bez takového vymezení bychom nemohli 
navrhovanou změnu považovat za kompatibilní se základními 
principy veřejného práva. 
   
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
(pozn.: novelizační bod 10 se týká § 4 odst. 2) 
V tomto novelizačním bodu byl zohledněn námět Komory daňových 
poradců, která požadovala s ohledem na stejné výchozí podmínky 
promítnout stejnou zásadu do § 76 (pro účely výpočtu koeficientu 
nároku na odpočet daně) i do § 4 odst. 2 (pro účely výpočtu obratu). 
Ministerstvo financí se s tímto názorem ztotožňuje. 
Ministerstvo financí má i nadále za to, že pojem „nedílná součást 
obvyklé ekonomické činnosti“ není možné přesně vymezit v právní 
normě, nýbrž že naplnění podmínky, zda dané plnění spadá do výkonu 
obvyklé ekonomické činnosti plátce, je potřebné v praxi zkoumat podle 
konkrétních okolností případ od případu, tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě 
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75. Svaz měst a obcí 5. D K bodu 15 - §5 odst. 5 písmeno b) – odkaz na nařízení vlády 
Připomínka: 
Pokud již nyní existuje příslušný návrh nařízení vlády (případně 
existuje věcný návrh, o jaké činnosti narušující hospodářskou soutěž se 
jedná), žádáme o předložení tohoto návrhu. 
 
Snahu řešit tuto oblast přímo nařízením vlády vítáme. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno. 
Vzhledem k tomu, že nařízení vlády nebude vydáváno se stejnou 
účinností jako je obecná účinnost předkládaného návrhu zákona, nebyl 
dosud návrh nařízení vlády zpracován. 

75. Svaz měst a obcí 6. D K bodu 30 - § 14 odst. 1 písm. c) – věcná břemena jako služba 
(návaznost na důvodovou zprávu se stanovení DUZP) 
V rámci důvodové zprávy MF ČR uvádí: 
Den uskutečnění zdanitelného plnění se při zřízení věcného břemene 
určuje podle § 21 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž 
například i samotný zánik věcného břemene se stává předmětem daně 
při splnění všech podmínek podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o dani 
z přidané hodnoty, např. existence úplaty související se zánikem 
věcného břemena. 
 
Znění naší připomínky: 
Vnímáme, že v praxi vznikají nejasnosti při stanovení správného 
DUZP. Tuto problematiku jsme probírali na setkání SMO ČR se 
zástupci MF ČR již v červnu 2016 (Ing. Kuneš, Ing. Hála) a také jsme 
ji vyjádřili v našich podnětech k možné novelizaci zákona o DPH 
v únoru 2017. Jsme přesvědčeni, že by bylo prospěšné do zákona 
výslovně určit, jaký okamžik je při zřízení věcného břemene datem 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Níže uvádíme znění našeho podnětu zaslaného v únoru 2017 a náš 
návrh řešení: 
  
Cílem námi navrhované změny je odstranění současné nejasnosti 
týkající se okamžiku DUZP v případě zřizování služebností (věcných 
břemen). V praxi se objevují tři základní varianty pro nastavení DUZP 
pro tyto případy (nejednotně řešeno i ze strany finančních úřadů): 
a) Okamžikem podání návrhu na vklad, a to ve vztahu ke 
skutečnosti, že právní účinky vkladu vzniknou podle katastrálního 
zákona zpětně (tedy zápis je proveden například 6. 3. 2016, ale se 
zpětnými účinky ke dni 12. 2. 2016 – tedy ke dni, kdy byl návrh na 
vklad proveden) 
b) Okamžikem provedení vkladu – tedy provedení zápisu 
katastrem nemovitostí, a to ve vztahu ke skutečnosti, že v daný den 
příslušné „nemovité právo vzniká“ – byť se zpětnými účinky 
c) Okamžikem doručení oznámení o provedení vkladu 

Nevyhověno.  
Po celkovém posouzení všech návrhů, včetně uvedeného návrhu Svazu 
měst a obcí, bylo přistoupeno k rozšíření § 14 odst. 1 písm. c) zákona o 
dani z přidané hodnoty. Poskytnutím služby se bude nově rozumět 
nejen zřízení (vznik) věcného břemene a zánik věcného břemene, ale 
rovněž i celá doba trvání věcného břemene, přičemž den uskutečnění 
zdanitelného plnění se při zřízení věcného břemene určuje jako při 
poskytnutí služby podle § 21 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty.  
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příslušného práva do katastru nemovitostí účastníkům řízení – toto 
bývá hodně aplikováno ve smlouvách s distribučními společnostmi – 
jedná se o okamžik, kdy se účastníci objektivně dozvídají o vzniku 
daného práva. 
 
Dle našeho názoru by bylo vhodné definovat, že DUZP vzniká 
okamžikem b) – na takovou variantu je zpracován náš návrh (případně 
okamžikem c). V okamžiku a) je ještě nejistota, zda vklad bude skutečně 
proveden a k danému datu právo ještě neexistuje (byť následně se 
zpětnými účinky dojde k jeho vzniku). Jsme přesvědčeni, že není možné 
stanovovat DUZP na okamžik a) - tedy na okamžik, kdy právo ještě 
neexistuje. 
Jedná se o záležitost v zásadě technického charakteru bez nějakého 
dopadu na státní rozpočet – tedy skutečně nám jde zejména o takové 
definování, aby bylo nesporným a přineslo jistotu jak finanční správě, 
tak i plátcům DPH. 
 
Konkrétní návrh řešení SMO ČR: 
V §21 odst. 5 se doplňuje další písmeno (vycházíme z právního 
stavu ke dni 20. 2.  2017), které zní:                                                                                       
j) zápisem do veřejného seznamu v případě služebností zapisovaných 
do veřejných seznamů 

75. Svaz měst a obcí 7. D K bodu 31 – konkrétně k § 15a odst. 3 
Navrhované znění zákona MF ČR: 
Vydá-li osoba povinná k dani jednoúčelový poukaz vlastním jménem a 
tato osoba není osobou povinnou k dani, která má povinnost tento 
poukaz přijmout jako úplatu nebo část úplaty, považuje se vydání 
tohoto poukazu za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se 
poukaz vztahuje, osobou, která má povinnost poukaz přijmout, osobě, 
která poukaz vydala. 
 
Návrh SMO ČR: 
Na konec výše uvedeného ustanovení doporučujeme doplnit následující 
větu. 
 
Osoba, která vydala poukaz dle předchozí věty, je povinna o vydání 
tohoto poukazu informovat osobu povinnou tento poukaz přijmout 
jako úplatu nebo část úplaty nejpozději do 5-ti pracovních dní od 
vydání poukazu. 
 
Jasnou definicí lhůty přispějeme ke zvýšení pravděpodobnosti, že 
osoba vydávající poukaz informuje včas osobu, která bude daň odvádět 
tak, aby tato osoba mohla řádně splnit své daňové povinnosti. 

Vyhověno jinak. 
Text § 15a odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty byl přeformulován, 
upouští se od stanovení data uskutečnění tohoto fiktivního plnění k datu 
vydání poukazu. 
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Tato připomínka je doporučující.  

75. Svaz měst a obcí 8. D K bodu 55 - § 36 odst. 6 písm. c) 
Navrhované znění ze strany MF ČR: 
dodání zboží nebo poskytnutí služby, v případech kdy byla úplata 
poskytnuta formou nepeněžitého plnění, obvyklá cena bez daně tohoto 
dodání nebo poskytnutí, 

 
Podnět ze strany SMO ČR: 
Chceme se dotázat, zda z hlediska logiky fungování DPH by základem 
daně neměla být v tomto případě spíše obvyklá hodnota nepeněžního 
plnění, které bylo poskytnuto jako úplata. To by dle našeho názoru 
spíše odpovídalo logice, že základem daně je „úplata“.  
 
Příklad: 
Obec směňuje se společností A pozemky mající charakter stavebních 
pozemků. Kvůli velkému zájmu společnosti A o pozemek obce je směna 
konstruována tak, že byť obvyklá cena bez daně pozemku města je ve 
výši 600 tis. Kč a obvyklá cena bez daně pozemku společnosti A je 800 
tis. Kč, je směna provedena bez doplatku. 
 
Podle navrhovaného znění by základem daně u obce byla hodnota 600 
tis. Kč (byť svůj pozemek v hodnotě 600 tis. Kč prodala s ekonomickým 
ziskem, neboť nabyla hodnotu 800 tis. Kč). 
 
Pokud shledáte naši námitku důvodnou, mohlo by ustanovení §36 
odst. 6 písm. c) znít například následovně: 
  

dodání zboží nebo poskytnutí služby, v případech kdy byla úplata 
poskytnuta formou nepeněžitého plnění, obvyklá cena bez daně této 
úplaty poskytnuté formou nepeněžního plnění, 

 
V souvislosti s tímto novým ustanovením se dotazujeme, zda §36 
odst. 6 písm. c) bude povinně aplikován na všechny případy směn, 
a to i v situacích, kdy ve směnné smlouvě budou definovány 
hodnoty směňovaných věcí (nemovitostí). Tedy, že bude nezbytné 
bez ohledu na uvedení hodnot směňovaných věcí ve smlouvě 
provést test, zda se jedná o ceny obvyklé (například dodatečným 
znaleckým posudkem). 
 
Tato připomínka je doporučující. Zároveň chceme pro vyjasnění 
požádat o zodpovězení našeho dotazu (poslední odstavec této 

Nevyhověno. 
Po celkovém posouzení byl v § 36 odst. 6 písm. c)  zákona o dani 
z přidané hodnoty určen způsob stanovení hodnoty nepeněžitého plnění 
při výměnném obchodu. Základ daně se v tomto případě určí podle 
hodnoty vlastního uskutečněného plnění. Tato hodnota se stanoví jako 
obvyklá cena bez daně za toto dodání zboží nebo poskytnutí služby. 
Tento přístup byl zvolen na základě judikatury Soudního dvora 
Evropské unie, a sice rozsudků C-230/87 Naturally Yours Cosmetics a 
C-33/93 Empire Stores, ze kterých vyplývá, že hodnota nepeněžitého 
plnění při výměnném obchodu a tedy i základ daně u poskytnutého 
plnění se stanoví podle hodnoty tohoto uskutečněného plnění. 
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připomínky). 

75. Svaz měst a obcí 9. Z K bodu 131 - § 76 odst. 4 písmeno a) 
V rámci navrhované úpravy nebyla odstraněna naše základní nejistota, 
na kterou jsme již poukazovali v našich podnětech v únoru 2017. 
Dovolíme si zde citovat z tohoto našeho podnětu. 
 
Popis problematiky (původní znění): 
Do výpočtu koeficientu se podle ustanovení §76 odst. 4 pím. a) 
nezapočítává: 
prodej dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro 
své ekonomické činnosti, 
 
Cílem směrnice je dle našeho názoru vyloučit z výpočtu koeficientu 
operace mimořádného charakteru. Například v judikátu C-98/07 je 
mimo jiné uvedeno: 
položky uvedené v tomto odstavci musejí být vyloučeny z výpočtu 
odpočitatelného podílu, aby bylo zabráněno tomu, že by mohly zkreslit 
jeho skutečný význam v rozsahu, v němž takové položky neodrážejí 
podnikatelskou činnost osoby povinné k dani. To se týká prodeje 
investičního majetku a operací s nemovitostmi a finančních operací, jež 
jsou pouze příležitostnými činnostmi, které tedy mají pouze druhořadý 
či okrajový význam ve vztahu k celkovému obratu podniku. Tyto 
činnosti jsou ostatně vyloučeny pouze tehdy, nejsou-li součástí obvyklé 
podnikatelské činnosti osoby povinné k dani 
 
Problém vzniká v případě prodeje majetku (zejména ÚSC), který 
nebyl využíván k ekonomické činnosti (a nebyl ani přičleněn k 
„podnikatelské aktivitě obce“) a zároveň ale nesloužil k výkonu veřejné 
správy. Z judikátu NSS 8 Afs 41/2010 by vyplývalo, že i takový 
majetek má být při převodu zdanitelným plněním (podle svého 
charakteru buď zdaňovaným nebo osvobozeným), nicméně podle 
současného znění §76 odst. 4 písm. a) by nebyl vyloučen z výpočtu 
koeficientu (byť jeho převod představuje stejně mimořádnou operaci 
jako převod dlouhodobého majetku dříve užívaného k ekonomické 
činnosti). 
 
Pokud tedy platí, že v podmínkách USC má být zdanitelným plněním i 
převod majetku nepoužívaného k ekonomické činnosti, který zároveň 
nesloužil k výkonu veřejné správy, považujeme za správné, aby z 
ustanovení písmene a) byla vypuštěna celá část za čárkou (respektive 
aby nebylo rozhodující, zda daný majetek byl či nebyl používán 
k ekonomické činnosti).  
 

Vysvětleno. 
Závěry, které vyplývají z judikátu Soudního dvora Evropské unie 
C-98/07 (podmínka, že z výpočtu koeficientu se nevylučují uskutečněná 
plnění, jsou-li nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti), již byly 
promítnuty do § 76 odst. 4 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, 
mj. také na základě podnětu Svazu měst a obcí. 
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Pokud není dle názoru MF ČR prodej majetku dle předchozího 
odstavce v podmínkách ÚSC vůbec zdaňovaným plněním, potom 
ustanovení §76 odst. 4 písmeno a) může zůstat v současném znění, 
požadujeme ale výslovné doplnění do §5 odst. 2, že ekonomickou 
činnost nepředstavuje prodej dlouhodobého majetku, který nebyl 
používán k ekonomické činnosti.    
 
Tato připomínka je zásadní. Jinak co do navrhované změny ze 
strany MF ČR byla naše připomínka vyjádřena již v tom, co 
uvádíme v bodu č. 3. 

75. Svaz měst a obcí 10. D K bodu 133 – k §78, respektive důvodové zprávě 
MF ČR v rámci důvodové zprávy uvádí: 
Z hlediska věcného obsahu nedochází k žádné změně. Situace pokryté 
výchozím předpokladem: „kdy plátce při pořízení dlouhodobého 
majetku nárok na odpočet daně neměl“, se nevztahují na případy, kdy 
plátce při pořízení daného majetku nárok na odpočet daně neměl, 
protože jednal výlučně v postavení osoby nepovinné k dani (například 
veřejnoprávního subjektu nebo při použití pro osobní spotřebu). 
 
Jsme si vědomi, že tomu, co je uvedeno v důvodové zprávě odpovídá 
také znění § 78 odst. 1. 
 
Nicméně dané ustanovení je dle našeho názoru v určitých případech 
v rozporu s principem daňové neutrality, a to zejména při porovnání 
s ustanovením §75 zákona o DPH. 
 
Příklad: 
Obec pořídí majetek (například traktor), který z 5% používá 
k ekonomické činnosti (lesní hospodářství) a z 95% k činnostem 
ostatním (veřejná zeleň, místní komunikace). V následujícím roce došlo 
ke zvýšení podílu využití pro lesní hospodářství na úroveň 20% - jedná 
se o případ podrobený úpravě odpočtu podle §78. 
 
Obec pořídí traktor se záměrem jeho využití pro komunikace a 
veřejnou zeleň a neodečte si tudíž DPH. V následujícím roce se začne 
sama starat o les (který byl původně pronajat) a k této činnosti využívá 
i traktor – například z 50%. V tomto případě nemá nárok na následnou 
úpravu odpočtu ve vazbě na znění §78 odst. 1. 
V případě, kdy by traktor byl ale prvotně používán jen k lesnímu 
hospodářství (a byl tedy uplatněn odpočet 100%) a teprve 
v následujícím roce došlo k tomu, že začal být využíván také k péči o 
místní komunikace, provedení úpravy odpočtu DPH podle §78 odst. 1 
je povinné.    
 

Vysvětleno. 
Doporučující připomínce nelze vyhovět. Zásada, která je zakotvena 
v § 78 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, vychází z ustálené 
judikatury Soudního dvora Evropské unie, podle které pouze postavení, 
ve kterém dotyčný subjekt jednal v okamžiku koupě daného majetku, 
může určit existenci nároku na odpočet daně, a dále podle které postup 
pro výpočet oprav původního odpočtu nemůže dát vzniknout nároku na 
odpočet, ani přeměnit daň ve vztahu k nezdanitelným plněním na 
odpočitatelnou daň (např. rozsudek ve věci Lennartz, C-97/90, body 8, 
35 a výrok, nebo rozsudek ve věci Waterschap Zeeuws Vlaanderen,   
C-378/02, body 38, 44 a výrok). 
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Žádáme MFČR, aby zvážilo možnost, že úpravě odpočtu DPH budou 
podléhat i případy, kdy majetek prvotně nebyl používán k ekonomické 
činnosti a v rámci testovacích lhůt podle §78 a následujících začal být 
ke zdaňovaným ekonomickým činnostem využíván.   
 
Tato připomínka je doporučující. 

75. Svaz měst a obcí 11. Z K bodu 135 - §78da 
Respektujeme návrh podřadit případnému vyrovnání odpočtu DPH také 
případy významnějších oprav. Nicméně k navrhovanému znění máme 
následující dvě připomínky:  
 
a) Považujeme za nezbytné jasně vymezit, jakých oprav by se toto 
mělo týkat, a to zejména v případě jejich souběhu apod. 
 
Příklad: 
Město provádí opravu nebytového prostoru – jednak se jedná o výměnu 
podlahové krytiny – hodnota 150 tis. Kč (zajišťuje společnost A) a dále 
výměnu oken v hodnotě 100 tis. Kč (zajišťuje společnost B). Dále je 
provedena výměna stropního svítidla včetně žárovky (hodnota 500 Kč – 
zajišťuje společnost C) 
Bude toto vyhodnoceno jako jedna oprava – všechny tři akce? Nebo 
se jedná o jedinou opravu? Bude pro toto hodnocení důležité to, zda 
opravu bude realizovat jediný dodavatel? Bude rozhodující to, že 
oprava bude prováděna souběžně? Jak bude situace hodnocena, 
pokud oprava podlah proběhne v únoru a výměna oken v říjnu a 
výměna stropního svítidla v prosinci? 
 
Nejjednodušší variantou by dle našeho názoru bylo vyhodnocovat 
každou jednotlivou opravu samostatně (třeba podle kritéria jednoho 
dodavatele a zároveň jednoho smluvního vztahu). 
 
V případě, že by stávající návrh byl ponechán bez detailnějšího 
vymezení, na jaké opravy se vztahuje, povede to v praxi jen ke 
zbytečným sporům při aplikaci tohoto ustanovení.  
 
Z důvodu uvedeného výše tedy požadujeme doplnění přesného 
vymezení, co se rozumí jednotlivou opravou.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

75. Svaz měst a obcí 12. D b) Sledování oprav na jednotlivých inventárních číslech ve vztahu 
k případným změnám používání daného majetku po dobu 10 let 
(zejména pokud by to zahrnovalo i drobnější výdaje – viz příklad 
uvedený výše) je administrativně velice náročný. 
 Z tohoto důvodu doporučujeme zvážit zvýšení finančního 

Vyhověno částečně. 
Sledování oprav se váže k jedné konkrétní akci, kdy hodnota překročí 
mez 200 000 Kč, tj. nebude nutné sledovat všechny opravy po celou 
dobu držby nemovité věci. 
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limitu pro provádění úprav odpočtu na 500 tis. Kč.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

75. Svaz měst a obcí 13. Z K bodu 200 - §92a odst. 2 
Znění navrhované ze strany MF ČR: 
(2) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako 
osoba povinná k dani. 
 
Návrh SMO ČR: 
Příslušné znění doporučujeme upravit následujícím způsobem: 
 
(2) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako 
osoba povinná k dani, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak.   
 
Náš návrh jen směřuje k potvrzení již zavedené praxi od roku 2012 
(která vznikla mimo jiné i na základě diskusí zástupců USC a finanční 
správy a byla vyjádřena v řadě materiálů finanční správy) – tedy že 
režim PDP může být dobrovolně aplikován i v případech, kdy příjemce 
toto plnění k ekonomické činnosti nepoužije. 
 
Důvodem pro tento náš návrh je to, že v řadě případů ÚSC ještě neví 
v průběhu uzavírání smlouvy (případně výstavby), zda daný majetek 
bude či nebude využíván k ekonomické činnosti. 
 
Příklad: 
Obec v roce 2018 uzavřela smlouvu o dílo na rekonstrukci plaveckého 
bazénu (rekonstrukce bude probíhat od června 2018 do května 2019). 
Objekt je ve správě příspěvkové organizace (a Město jej tudíž nemá ke 
své ekonomické činnosti) – smlouva je tedy uzavřena tak, že není 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Na podzim 2018 
proběhly volby, bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které rozhodlo, že od 
1. 1. 2019 začne Město provozovat bazén samo. V tento moment by tedy 
mělo dojít ke změně režimu na PDP, nicméně je zde již platná smlouva 
(vzešlá z výběrového řízení, nějak nastavené platební podmínky 
zohledňující to, že DPH platí dodavatel …). 
 
Za těchto okolností je pro všechny strany (včetně finanční správy) lepší 
umožnit sjednat smluvní vztah v režimu přenesené daňové povinnosti 
dobrovolně a vyhnout se tak souvisejícím komplikacím.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Příjemce plnění nemá ani v současnosti možnost rozhodnout se, zda 
bude deklarovat, že je osobou povinnou k dani či nikoliv. Postavení 
osoby povinné k dani vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty a 
i dle stávajícího znění § 5 odst. 3 se veřejnoprávní subjekty nepovažují 
za osoby povinné k dani při výkonu veřejné správy. Vykonávají-li tyto 
subjekty činnosti, které nejsou výkonem veřejné správy a jsou 
ekonomickou činností, pak jsou osobami povinnými k dani.  
V uvedeném případě bude výchozí situace taková, že daň bude odvádět 
dodavatel. V případě, že odběratel později přijaté plnění prokazatelně 
použije pro ekonomickou činnost, může mu být při splnění zákonem 
stanovených podmínek uznán nárok na odpočet daně a zároveň mu 
vznikne povinnost z uskutečněných zdanitelných plnění odvést daň. 
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75. Svaz měst a obcí 14. Z Nad rámec připomínek k ustanovením, které jsou přímo 
předmětem novelizace, bychom chtěli doporučit opětovné zvážení 
některých našich podnětů, které jsme na výzvu MFČR zpracovali a 
předali v únoru 2017. Jedná se nám o následující body, které 
považujeme za zásadní: 

1) Možnost douplatnění odpočtu poměrem v řádném přiznání za 
minulé roky, pokud byl poměr stanoven jako konečný, nikoliv 
zálohový 

Stěžejní ustanovení nebo článek právní normy, ze kterého návrh či 
podnět primárně vychází: 
 
§73 odst. 4 zákona o DPH 

Podrobný popis návrhu či podnětu: 
Jedná se nám o to, aby bylo plátcům umožněno v případě částečného 
odpočtu v poměrné výši podle §75 případné douplatnění odpočtu DPH 
promítnout do běžného daňového přiznání (bez nutnosti promítnout ho 
do posledního zdaňovacího období kalendářního roku, ve kterém nárok 
vznikl). 

V praxi se v případě obcí či příspěvkových organizací často aplikují 
poměrné odpočty na základě skutečného podílu použití pro zdaňovanou 
ekonomickou činnost, které není nezbytné vypořádávat (poměr není 
stanoven zálohově, ale podle skutečnosti). 

Příklad: 
Obec používá traktor pro lesní hospodářství a dále pro údržbu místních 
komunikací (tedy typický případ pro postup podle §75). Pro sledování 
poměrného odpočtu DPH aplikuje sledování motohodin pro jednotlivé 
činnosti v daném období a prostřednictvím tohoto poměru uplatňuje 
odpočet DPH z nakupovaných PHM. Obec opomněla provést odpočet 
DPH v poměrné výši za 11/2016 – tuto skutečnost zjistila až v roce 
2017. 

Při současném znění zákona ji to bude nutit podat dodatečné daňové 
přiznání na období 11/2016 nebo 12/2016, byť pokud by poměrný 
odpočet uplatnila až v aktuálním přiznání – třeba 3/2017, tak by se nic 
nestalo, neboť stále by pracovala se stejným poměrem a tento poměr 
(neboť se jedná o poměr skutečný) již není vypořádáván. Jinak jen na 
okraj podotýkáme, že tato změna by se netýkala pořizovaného 
dlouhodobého majetku – tam z logiky delšího používání věcí jsou 

Nevyhověno.  
Tyto náměty je vzhledem k rozsahu nutné nejprve prodiskutovat na 
pracovní úrovni, podrobně vysvětlit vč. principů fungování DPH.  
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stanovené poměry vždy poměry zálohovými (byť vychází například ze 
skutečného podílu použití v daném zdaňovacím období).   

Výše uvedená změna by pak mohla přinést zjednodušení jak pro 
finanční správu tak daňové subjekty (snížil by se počet dodatečných 
daňových přiznání). 

Daná povinnost by pouze zůstala pro případy odpočtu daně podle §76 a 
§75 odst. 4. 

Navrhované řešení: 
V § 76 odst. 4 by se doplnilo, že je aplikován pouze pro případy 
krácených odpočtů podle §76 a §75 odst.4 
Např.: 
(4) Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet 
daně v částečné výši podle §76 a podle §75 odst. 4, je oprávněn 
uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto plnění nejpozději 

75. Svaz měst a obcí 15. Z 2) Prodloužení lhůt pro provedení opravy základu daně podle §42 
 
Stěžejní ustanovení nebo článek právní normy, ze kterého návrh či 
podnět primárně vychází: 
§42 odst. 5 

Podrobný popis návrhu či podnětu: 
Současnou lhůtu 3 roky pro opravu základu daně a daně uvedenou v 
§42 odst. 5 považujeme s ohledem na současnou situaci za příliš 
krátkou. Promítá se to zejména ve dvou základních oblastech: 
 
a) převody nemovitostí, kdy naprosto běžně dochází k více než 
po 3 letech k úpravám základu daně (například v důsledku odstoupení 
od smluv pro nesplnění podmínek kupujícím, korekce cen a to jejich 
navyšování či snižování v souvislosti s podmínkami uvedenými ve 
smlouvách). V některých momentech se může jednat i o zneužívání 
lhůty 3 let pro obejití daňových povinností. 
 
b) v současnosti se při investicích běžně pracuje se záruční dobou 
v rozsahu 60 měsíců a při reklamacích a následných úpravách cen 
(slevy) již není možné provést korekci výše daně podle §42 (navíc 
reklamační závady často bývají i předmětem i soudních sporů – tedy 
situace je často vyřešena i za více než 60 měsíců). 
 

Nevyhověno.  
Tříletá lhůta vychází ze základní lhůty pro vyměření daně a je 
konzistentně používána v celém zákoně o dani z přidané hodnoty včetně 
ustanovení § 42 odst. 5.       
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Domníváme se, že lhůta 3 roky pro opravu již neodpovídá současným 
podmínkám nastavení obchodních vztahů a navrhujeme její 
prodloužení. Domníváme se, že by se jednalo o opatření směřující 
k posílení principu daňové neutrality.   
 
Navrhované řešení: 
Dáváme jako prvotní úvahu prodloužení lhůty uvedené v §42 odst. 5 
na 5 let (tím by se samozřejmě také musel upravit §42 odst. 6 …) 

75. Svaz měst a obcí 16. Z 3) Řešení případů změny způsobu použití v případech, kdy ke 
změně způsobu použití došlo v roce pořízení majetku 
 
Stěžejní ustanovení nebo článek právní normy, ze kterého návrh či 
podnět primárně vychází: 
Principy úprav odpočtu DPH podle §78  
 
Podrobný popis návrhu či podnětu: 
Současný právní stav neřeší dle našeho názoru situace popsané v §78, 
pokud nastanou v roce pořízení dlouhodobého majetku – tyto situace v 
podmínkách ÚSC běžně nastávají a doplnění legislativní úpravy 
považujeme za nezbytné. 

Situaci si budeme dokumentovat na jednoduchém příkladu: 

Obec pronajímá restauraci plátci DPH – nyní buduje novou 
vzduchotechniku, kterou dokončila v dubnu 2017 (technické 
zhodnocení za 150 tis. Kč). Odpočet byl uplatněn – v té době správně. 
V srpnu 2017 došlo k ukončení nájemního vztahu a od října 2017 byl 
vybrán nový nájemce (neplátce DPH) a nájem je osvobozen od daně. 

V zákoně máme jasné ustanovení, jak se chovat v letech 2018 a 
následujících, chybí však postup pro rok 2017. Myšlenka, že to díky 
použití pro zdaňovanou a osvobozenou činnost v roce 2017 budeme 
nějak přehazovat například v přiznání za 12/2017 mezi sloupcem 2 a 
sloupcem 3 přiznání nemá vůbec oporu v zákoně. Ponechání plného 
odpočtu DPH ale dle našeho názoru neodpovídá principům daňové 
neutrality. 

Těch příkladů je výše – jsou i situace, kdy by bylo TZ zahájeno třeba v 
únoru a poslední faktury byly až v listopadu – tedy na prvních by byl 
uplatněn plný nárok a na posledních již nikoliv – to ale asi nebylo 
smyslem (zdůrazňujeme – to je jiný případ než §76 odst. 10)  

Navrhované řešení: 

Vysvětleno. 
Směrnice o dani z přidané hodnoty použití korekčního mechanismu 
typu úpravy odpočtu daně v roce pořízení dlouhodobého majetku 
neumožňuje (viz čl. 187 této směrnice), jedinou výjimkou je dodání 
tohoto majetku v roce pořízení. 
Je možné zvážit jako námět do příští novelizace §  76 zákona o dani 
z přidané hodnoty, popř. nastavení nového ustanovení pro opravy 
z tohoto titulu. Nicméně je potřebné se zabývat rovněž otázkou 
přiměřenosti (četnosti takových případů v praxi) a zatížení podniků při 
doplňování dalších povinností. 
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Nemáme konkrétní legislativní návrh – dle našeho názoru je to na 
doplnění nového § někam do oblasti §78, kde by se řešily tyto změny 
užívání v průběhu roku jako případy v rámci ročního vypořádání 
odpočtu DPH. Pokud se to takto neudělá, je dle našeho názoru 
nezbytné deklarovat přímo v zákoně, že změny způsobu užívání v roce 
pořízení dlouhodobého majetku nejsou předmětem jakýchkoliv úprav. 

75. Svaz měst a obcí 17. Z 4) Větší respektování principu respektování předvídatelnosti práva 
(vyjasňování používaných pojmů v rámci právních předpisů, 
nikoliv následnými výklady mimo legislativu) 
 
Stěžejní ustanovení nebo článek právní normy, ze kterého návrh či 
podnět primárně vychází: 
obecně zákon o DPH – jedná se o principy (nyní jde zejména o §56) 
 
Stěžejní judikát SDEU, NSS nebo jiného soudu, ze kterého námět 
či podnět primárně vychází: 
Nález ústavního soudu č. 129/2016, obecné principy předvídatelnosti 
práva 
 
Zjednodušený popis návrhu či podnětu:  
Nesouhlasíme se současným trendem, kdy je významná část klíčových 
pojmů zákona o DPH vykládána mimolegislativně prostřednictvím 
informací či jiných materiálů GFŘ. Požadujeme, aby došlo u 
stanovování klíčových oblastí pro plátce DPH nespecifikovaných v 
zákoně legislativními procesy (vyhláška MF, nařízení vlády) a to tak, 
aby došlo k zajištění předvídatelnosti práva.  
 
Podrobný popis návrhu či podnětu: 
Zejména v případě aplikace §56 od 1. 1. 2016 se ukazuje, že není 
únosné, aby některé klíčové pojmy, na základě kterých dochází k 
rozhodování, zda příslušný případ podléhá či nepodléhá zdanění, byly 
vykládány ze strany státu mimo standardní legislativní proces. Můžeme 
to dokumentovat například na výkladu pojmu stavební pozemek, kdy 
se SMO ČR s dostatečným předstihem snažil informovat u MF ČR (již 
v létě 2015), jak je to myšlen pojem „správní úkon za účelem umístění 
této stavby“. SMO ČR obdržel odpověď Ing. Hornochové, kterou 
odprezentoval na svých webových stránkách. V červnu 2016 s ohledem 
na zjišťovaný „neklid“ SMO ČR zajistil školení pracovníky MF ČR, 
kde došlo k potvrzení původního stanoviska náměstkyně MF ČR Ing. 
Hornochové – tuto informaci také předal svým členům.  
V září 2016 vyšly dotazy a odpovědi GFŘ k aplikaci DPH, podle 
kterých se za správní úkon považuje již schválení územního plánu (s 
čímž nesouhlasíme, nicméně to je v tento moment vedlejší). Přitom 
informace GFŘ vydaná na konci prosince 2015 (což je z hlediska délky 

Vysvětleno. 
Při tvorbě právních předpisů je nutné respektovat požadavek na 
obecnost právních předpisů, který plyne z čl. 1 odst. 1 Ústavy. Tento 
požadavek je jednou ze základních obsahových náležitostí právních 
předpisů. S ohledem na skutečnost, že se právní předpisy vztahují na 
neurčitý počet případů k neurčitému počtu subjektů, je nutné použít 
takového legislativního jazyka, který zajistí, že budou právní normy 
moci být aplikovány na více případů, zejména v případě, kdy je třeba 
posuzovat jednotlivé situace z různých hledisek, která by nebylo možné 
normativně zakotvit. Právními předpisy totiž nelze postihnout veškeré 
situace, které mohou v reálném světě nastat. K tomu slouží například 
právě legislativní technika použití neurčitých právních pojmů, jako 
v tomto případě. 
 
S důrazem na dodržení dalších principů právního státu, jako jsou zásady 
jasnosti a určitosti zákona, předvídatelnosti a určitosti práva, které lze 
považovat za součást principu právní jistoty, však v oblasti daňových 
předpisů dochází k výrazné metodické činnosti, která zajišťuje co 
nejvyšší míru právní jistoty, kterou lze bez resignace na požadavek 
obecnosti zajistit.  
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schvalovacích procesů na obcích již pozdě) neobsahovala jakýkoliv 
náznak, že by prosté schválení územního plánu mělo být správním 
úkonem směřujícím k tomu, že se pozemek stává stavebním (absence 
kritéria „správní úkon za účelem zhotovení této stavby“). 
 
Chceme tím říci, že se jedná o skutečnost klíčovou a považujeme za 
neudržitelné, aby tento stav pokračoval. Plně si uvědomujeme, že ne 
vše se dá ošetřit prostřednictvím zákona. Proto nám nezbývá nic jiného 
než požadovat, aby došlo ke vzniku prováděcího právního předpisu (asi 
vyhláška MF ČR), na kterou by se zákon odkazoval. 
 
Současný stav považujeme za takový, který není v souladu s ústavním 
pořádkem, a vidíme zde obdobný problém, na který ústavní soud 
poukázal ve svém nálezu č. 129/2016, kde mimo jiné (na problematice 
kontrolních hlášení) uvádí: 
 
Ústavní soud v tomto směru dospěl k závěru, že zákon musí blíže 
vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat – tato potřeba 
je o to naléhavější, že plátci musí poskytovat údaje pravidelně a v 
elektronické podobě. Na jednom místě a prakticky v jednom okamžiku 
tak stát shromažďuje ohromné množství informací a tato skutečnost 
činí všechny informace daleko citlivějšími a cennějšími. Není vyloučeno 
případné zákonné zmocnění ke stanovení konkrétních požadovaných 
údajů Ministerstvem financí, ale muselo by se tak stát formou právního 
předpisu. Jen tak je možno zajistit pro plátce předvídatelnost údajů, 
které po nich bude stát požadovat. 
 
O rozsahu daných informací, které by bylo potřeba takto vymezit, 
můžeme debatovat – nyní jsou pro nás aktuální zejména ty týkající se 
§56 – tedy: 
 
- Správní úkon za účelem zhotovení této stavby 
- Podstatná změna 
- Pozemek tvořící funkční celek se stavbou 
 
V praxi ale vidíme mnohem větší rozsah takových ustanovení – viz 
aktuálně například vzniklou nejistotu při aplikaci režimu PDP u 
prostého přeúčtování telekomunikačních služeb na začátku roku 2016. 
 
Výše uvedené prosím vnímejte pouze jako vysvětlení – nejde nám o 
tyto konkrétní případy, ale obecně o princip pro dosažení 
předvídatelnosti práva. Současný stav je neúnosný a dříve nebo 
později se dle našeho názoru naprosto zbytečně promítne do 
soudních sporů a možná i podnětů k Ústavnímu soudu. 
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Navrhované řešení: 
Změnit celkovou strukturu právního předpisu tak, aby se v některých 
momentech zákon o DPH odvolával na prováděcí vyhlášku, která by 
umožňovala v rámci legislativy řádný výklad pojmů pro zajištění 
právní jistoty a předvídatelnosti práva. 

75. Svaz měst a obcí 18. Z 5) Žádost o možnost podávání kontrolních hlášení čtvrtletně 
zejména v případě ÚSC (pokud jsou čtvrtletními plátci DPH)  

Stěžejní ustanovení nebo článek právní normy, ze kterého návrh či 
podnět primárně vychází: 

§101 e zákona o DPH (kontrolní hlášení) 

Zjednodušený popis návrhu či podnětu:  
Chtěli bychom požádat o opětovné zvážení možnosti podávání 
kontrolních hlášení ve čtvrtletním režimu pro neziskové subjekty 
(případně jen pro obce). 

Podrobný popis návrhu či podnětu: 
Podnět je prostý – účetní zejména na malých obcích jsou soustavně 
přetěžovány (řada nových úkonů i mimo standardní ekonomickou 
sféru). Na malých obcích je nulová zastupitelnost v této oblasti a 
čelíme vážným problémům při zajištění všech požadavků v 
definovaných termínech (to se netýká jen vztahu k finanční správě). 

Moc by nám pomohlo, aby bylo umožněno podávání kontrolních 
přiznání čtvrtletně u čtvrtletních plátců – třeba jen u obcí. Obce nejsou 
těmi subjekty, které by chtěli daně podvést, nemohou ani rychle 
vzniknout vystavit velký počet dokladů a následně se „uspat“ tak, aby 
vznikla státu škoda.  

Navrhované řešení: 
Žádáme, aby neziskovým subjektům (čtvrtletním plátcům DPH) nebo v 
užší variantě pokud z toho má finanční správa obavy, tak obcím 
(čtvrtletním plátcům DPH) bylo umožněno podávání kontrolních 
hlášení vždy za čtvrtletí, nikoliv za kalendářní měsíc. 

Vyvětleno. 
Kontrolní hlášení bylo do zákona o dani z přidané hodnoty zavedeno 
jako nástroj a efektivní prostředek detekce daňových úniků a podvodů. 
Významným faktorem je reálná časovost. Ministerstvo financí považuje 
kontrolní hlášení za velmi důležitý nástroj boje proti podvodům na dani 
z přidané hodnoty, a v případě právnických osob hrozí větší nebezpečí 
daňových úniků (zavedení kontrolního hlášení vychází zejména ze 
záměru vytvořit podmínky pro omezení tzv. karuselových podvodů, do 
nichž se zapojují zejména plátci, právnické osoby). 
V minulosti Ministerstvo financí zavedlo postupně řadu opatření v 
legislativní i kontrolní oblasti, která však v důsledku alarmujícího 
nárůstu karuselových podvodů, realizovaných prostřednictvím složitých 
a rozsáhlých propojení zpravidla v řádu desítek až stovek subjektů, 
přestala být dostačující. 
Kontrolní hlášení je jedním ze základních pilířů celkové reformy proti 
daňovým podvodům na DPH. 
Cílem zavedení kontrolního hlášení bylo a je umožnit správci daně 
získat informace o zdanitelných transakcích realizovaných mezi plátci v 
reálném čase a na základě křížových kontrol údajů včas identifikovat 
riziková spojení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně 
finanční prostředky. 
Právnické osoby jsou povinny předkládat kontrolní hlášení jednotně 
měsíčně, a to bez ohledu na periodicitu podání přiznání k DPH. Pro 
tuto variantu se Ministerstvo financí rozhodlo zejména proto, že pro 
potírání daňových úniků je zcela zásadní získání údajů v reálném čase. 
Mezi účelově založenými společnostmi, které jsou typicky používány 
na daňové podvody, je právě velké množství plátců s malým obratem, 
které předkládají svá přiznání k DPH čtvrtletně. Pokud by všichni 
plátci podávali kontrolní hlášení za konkrétní zdaňovací období (měsíc 
nebo čtvrtletí), „párování“ údajů by se tím výrazně ztížilo a oddálily by 
se možnosti získání údajů o podezřelých transakcích a možných spojení 
plátců a neumožnily by rychlou reakci správce daně. 
V případě fyzických osob takové výrazné riziko není a z důvodů 
zjednodušení jsme těmto plátcům umožnili, aby podávali svá přiznání k 
DPH i kontrolní hlášení za stejná období. 

75. Svaz měst a obcí 19. Z Dále si dovolujeme předložit další podněty, které považujeme za 
zásadní: 
Podnět: 

Nevyhověno.  
Je nad rámec zapracovávaného rozsahu změn. 
Jakékoliv zavádění výjimek ze zdanění jen pro úzkou skupinu 
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Do §6 odst. 9 Zákona o dani z příjmů doplnit následující písmeno: 
w) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena 
zastupitelstva obce či kraje, 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme do výčtů plnění osvobozených od daně z příjmů doplnit i 
příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena 
zastupitelstva obce či kraje. Poskytování těchto příspěvků bylo 
například u obcí výslovně umožněno novelou zákona o obcích 
s účinností od 1. 1. 2018. Možnost poskytování těchto příspěvků 
reflektuje skutečnost, že neúměrně narůstají rizika spojená s výkonem 
funkce člena zastupitelstva (týkající se možné „kriminalizace“ určitých 
rozhodnutí zastupitelů), která nejsou kryta vlastní výší odměny. Také i 
díky této skutečnosti klesá významným způsobem ochota lidí (zejména 
kvalitnějších odborníků z praxe) zapojit se do řízení územních 
samospráv, a to zejména u menších obcí. Z tohoto důvodu považujeme 
možnost poskytování příspěvku na pojištění rizik spojených s výkonem 
funkce za krok směřující ke zvýšení ochoty kandidovat do 
zastupitelstev obcí a považovali bychom za vhodné, aby se z tohoto 
příspěvku neplatila daň z příjmů (a také případně související odvody). 

poplatníků je nesystémové. 
 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. D OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Z předkládané novelizace řady zákonů je pro Svaz průmyslu a dopravy 
ČR (Svaz) klíčový způsob implementace ATAD a dále je zásadní 
proměna konceptu superhrubé mzdy. Způsob transpozice Směrnice 
(opatření ATAD), kdy v případě uznatelnosti nadměrných výpůjčních 
nákladů byla zvolena maximální Směrnicí dovolená varianta, 
hodnotíme kladně. Upozorňujeme ale dořešení aplikačních postupů a 
dílčích nejasností (viz níže v konkrétních připomínkách). 

Změna konceptu výpočtu daně ze mzdy, tedy zrušení konceptu 
superhrubé mzdy, nic zásadního pro podmínky podnikatelského 
prostředí nepřináší. Jde o návrat ke standardnějšímu způsobu určování 
daňového základu, byť i superhrubá mzda měla některé výhody (viz 
níže). Novela nedostatečně řeší zajištění výpadku rozpočtových zdrojů, 
v době méně příznivého ekonomického vývoje, kdy bude klesat inkaso 
např. i u dalších daní, může tato změna přispět ke vzniku tlaku na růst 
deficitu. Negativně hodnotíme dopad zvýšení na příjmy z nájmů a na 
ostatní příjmy a kapitálové příjmy, jde o zvýšení zdanění, přestože byla 
vládou deklarována snaha nezvyšovat daňové zatížení. 

 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

2. D KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
Transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem (ATAD) 
Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů v rámci ATAD, 
novelizace zákona o daních z příjmů: 

Bere se na vědomí. 
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Svaz principiálně podporuje implementaci, která nezpřísňuje základní 
požadavky Směrnice. V tomto duchu návrh MF má podporu Svazu a je 
třeba jej takto zachovat a limity nijak neomezovat. Argumenty EK 
uvedené ve Směrnici pro zavedení těchto opatření navíc ani 
neodpovídají podmínkám ČR, tudíž implementace směrnice s využitím 
maximálních limitů je racionální volbou. 

Nastavení limitů (tj. konkrétně hranice 80 mil. Kč a dále 30 % 
daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy s výjimkami pro 
subjekty, které nejsou ve skupině) je nutné dodržet v maximálně 
širokém vymezení, které směrnice dovoluje. Svaz vyjadřuje podporu 
stávajícímu návrhu. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

3. Z Nejistota a rizikovost při postupu v případě překročení limitu 80 mil. 
Kč a následného výpočtu hranice 30 % daňového zisku před úroky, 
zdaněním a odpisy: 
Upozorňujeme, že v praxi může nastat potenciální problém 
s vymezením pravidel pro nakládání s úroky, pokud firma překročí 
základní limit 80 mil. Kč, neboť poté je nutné počítat hranici 30 % 
daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy. To může přinášet 
v praktické rovině výpočtu problémy, a to též vzhledem k nejasnostem, 
které zákon neřeší, jako jsou případy derivátů či leasingů a jejich 
zahrnutí do výpočtu hranice pro daňovou uznatelnost úrokových 
nákladů. Konkrétně např. není z návrhu jasné, jak bude určován úrok, 
obsažený v leasingové splátce. 

Tato připomínka je ze strany Svazu zásadní připomínkou, stejně jako 
další dílčí nyní zmíněné nevyjasněné problémy, jako je např. 
mechanismus zahrnutí derivátů a leasingů do výpočtu hranice pro 
daňovou uznatelnost úrokových nákladů. Svaz proto požaduje 
detailnější vymezení aplikačního postupu, a to buď přímo v textu 
zákona, nebo alespoň v důvodové zprávě. 

Nevyhověno. Rozpor 
Vyvratitelná domněnka v kontextu leasingových splátek není navržena, 
protože vzhledem k různorodosti smluvních ujednání v této oblasti není 
možné stanovit adekvátní hodnotu, která by pokryla veškeré možnosti, 
které trh nabízí. Bude ovšem snaha doplnit důvodovou zprávu. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

4. Z Opatření v rámci ATAD v rámci novelizace zákona o daních z příjmů 
– pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti: 
Novela zákona o daních z příjmů, část věnující se „Zdanění ovládané 
zahraniční společnosti“ v § 38fa odst. 1, stanoví, že příjmy ovládané 
zahraniční společnosti se považují za příjmy ovládající české 
společností (a tudíž budou i v České republice zdaněny), pokud jsou 
splněny dvě kumulativní podmínky: ovládaná zahraniční společnost 
nevykonává podstatnou hospodářskou činnost; daň z příjmů zaplacená 
ovládanou zahraniční společností je nižší než polovina daně, kterou by 
ovládaná zahraniční společnost zaplatila, kdyby byla daňovým 
rezidentem ČR. 

Tyto podmínky vycházejí ze směrnice ATAD a k jejich transpozici do 

Nevyhověno. Rozpor 
Nelze deklarovat, že finanční správa bude takto vždy postupovat, neboť 
je nutné zkoumat obě podmínky. Z konstrukce dané fikce však vyplývá, 
že proto, aby se daná pravidla neaplikovala, stačí, aby poplatník daně 
z příjmů právnických osob prokázal, že vykonává v dané zemi 
podstatnou hospodářskou činnost. Důvodová zpráva byla v tomto směru 
doplněna. 
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Českého právního řádu nemáme připomínky. Text zákona ani 
důvodová zpráva nám však nedává odpověď na otázku, jaký bude 
přístup orgánů finanční správy k prokazování těchto podmínek. 
Prokázání druhé z podmínek bude extrémně administrativně náročné, 
protože bude vyžadovat aplikaci českých účetních a daňových předpisů 
na zahraniční společnost. Domníváme se proto, že by mělo být jasně 
deklarováno, že finanční správa bude nejprve vyžadovat splnění první 
podmínky (výkon podstatné hospodářské činnosti) a druhá podmínka 
(výše daňového zatížení) bude požadována pouze po subjektech, které 
neprokáží výkon podstatné hospodářské činnosti. Proto žádáme 
detailnější rozpracování v rámci důvodové zprávy. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

5. Z Další opatření v rámci ATAD v rámci novelizace daňového řádu – 
obecné pravidlo proti zneužívání: 
Uplatňujeme připomínku k návrhu zavedení obecného pravidla proti 
zneužívání (GAAR) do českého právního řádu, konkrétně §8, odst. 4 
daňového řádu, kde navržená formulace (která je nad rámec požadavků 
směrnice) zavádí nejistotu, co vše bude třeba prokazovat.  

Novelizace MF navrhuje v daňovém řádu v § 8 se doplnit odstavec 4: 
„(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem, jejichž hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je 
získání daňové nebo jiné výhody v rozporu se smyslem a účelem 
právních předpisů.“ 

Upozorňujeme, že komplikace mohou přinášet slova „nebo jiné 
výhody“, protože není zřejmé, jaké jiné výhody má předkladatel na 
mysli. Neplyne to ani z důvodové zprávy. Navrhujeme proto sousloví 
„nebo jiné výhody“ vyškrtnout. 

Zároveň žádáme o doplnění podrobnějších informací pro aplikaci 
tohoto ustanovení do důvodové zprávy. Tuto připomínku 
považujeme za zásadní. 

Vyhověno. 
Znění ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu bude v souladu s návrhem 
obsaženým v připomínce upraveno následujícím způsobem: 

 „(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

Důvodová zpráva bude dále doplněna v návaznosti na skutečnosti 
diskutované v rámci vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového 
řízení. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

6. Z Zrušení superhrubé mzdy a změna sazeb daně z příjmů FO 
Změna konceptu výpočtu daně ze mzdy nic zásadního pro podmínky 
podnikatelského prostředí nepřináší.  

Superhrubá mzda sice není standardním způsobem pro stanovení 
základu pro výpočet daně, obvykle se ve většině států používá tzv. 
hrubá mzda. I tak ale superhrubá mzda ukazuje, co je základním 
osobním nákladem firem za zaměstnance, jde tedy o věrnější ukázku 
toho, kolik stojí zaměstnání jednoho pracovníka, což je její pozitivní 
vlastnost.  

Nezodpovězenou otázkou zůstává, čím bude očekávané snížení příjmů 
veřejných rozpočtů nahrazeno, tuto oblast důvodová zpráva příliš 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. 
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neřeší. 

Negativně hodnotíme dopad zvýšení na příjmy z nájmů a na 
ostatní příjmy. U ostatních příjmů fyzických osob, například u daně 
z nájmu nebo z kapitálového majetku, se plně projeví zvýšení sazeb 
daně. Např. u 19% sazby daně se zdanění zvýší o 4 p.b. a pro 
nadlimitní příjmy se sazba zvyšuje z 15 % na 23 % (původní návrh v 
důvodové zprávě k novelizaci uvádí 24 %, MF později zveřejnilo 
změnu na 23 %). Tím se prakticky zvýší zatížení u ostatních příjmů 
fyzických osob, což je zvyšování daňového zatížení.  

Vláda několikrát deklarovala, že ke zvyšování daní nebude docházet. 
Pro doplnění, příjmy z nájmů mají lidé z různých příjmových skupin 
čili vyšší zdanění může dopadnou i na lidi v nižších příjmových 
skupinách, kteří mají například příjem nájmu ze zděděných 
nemovitostí. 

Obecně je pro Svaz zásadní, aby se sazby nezvyšovaly a administrace 
dané daně byla co nejjednodušší. Z pohledu Svazu, ale i firem a 
podnikatelského prostředí obecně, je ideální nastavení zdanění příjmů 
dlouhodobě stabilní a jednoduché na správu. Sazeb musí zůstat 
minimum, nesmí se dále zvyšovat a musí také být pro všechny rovné 
podmínky. 

76. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

7. Z Novela zákona o spotřebních daních 
Za vhodný považujeme přístup MF k novele zákona o spotřebních 
daních, který je veden snahou o jednoduchost, spravovatelnost a 
minimalizaci administrativních nákladů. Zejména se to týká 
navrženého zdanění zahřívaných tabákových výrobků, kde budou 
podnikatelé moci při správě daně využít stávající nástroje. Domníváme 
se však, že by pro hladší náběh nové daně bylo vhodnější prodloužit 
lhůtu pro nakládání s neznačenými zahřívanými tabákovými výrobky, 
proto v čl. VIII, přechodná ustanovení, bod 5 navrhujeme místo 
lhůty 5 kalendářních měsíců zvolit lhůtu např. 7 kalendářních měsíců.  

Dále se v souvislosti s navrženým rozlišením výrobků neznačených a 
výrobků nesprávně značených (a z toho plynoucí rozlišení sankcí) 
domníváme, že u výrobků nesprávně značených by nemělo dojít 
k doměření daně, ale k vratce hodnoty vylepené tabákové nálepky. 
Vycházíme z toho, že tyto výrobky mají tabákovou nálepku a daň tedy 
byla prokazatelně zaplacena, a současně tyto výrobky byly 
prokazatelně zlikvidovány a nedošlo tak k jejich spotřebě.  

Vyhověno. 
 
 
Vysvětleno. 
Doprava v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být 
ukončena až poté, kdy je zboží zkontrolováno a zaevidováno 
oprávněným příjemcem (viz rozsudek ve věci C 64/15). Dokud není 
doprava ukončena (zboží není bez vady), má příjemce možnost zboží 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně vrátit zpět odesílateli. I 
systém EMCS tuto možnost explicitně nabízí. Obdobně nese následky 
nesprávně vyskladněného zboží (uvedení do volného daňového oběhu) i 
provozovatel daňového skladu.   
 
Pokud i přesto nebude využita výše uvedená možnost, daň se v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nevyměřuje. 
K doměření daně dojde pouze za situace, kdy je na tabákový výrobek 
použita tabáková nálepka s neodpovídající výší daně, a to pouze ve výši 
rozdílu mezi správnou a aplikovanou výší daně. Vždy se však uloží 
sankce a propadnutí nebo zabrání tabákových výrobků . 
 
Předkladatel vnímá cíl, kterého se chce připomínkou dosáhnout, a bere 
tuto připomínku jako podnět k další diskuzi a případné úpravě zákona o 
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spotřebních daních. 

80. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. Z K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
(dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je 
zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování 
osobních údajů. DPIA v podobě: „Navrhovaná úprava je v souladu s 
ochranou soukromí a osobních údajů. K tomuto lze uvést, že při správě 
daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových 
subjektů jsou tak chráněny povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty 
do výše 500 000 Kč a nemohou být zpřístupněny veřejnosti,“ je 
nedostatečná. 
 
Věta: „Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a 
osobních údajů,“ je apodiktická, bez argumentů. Do DPIA tedy 
nepatří. Stejně tak do DPIA nepatří obecné principy daňového řízení a 
povinnost mlčenlivosti. Naopak do DPIA patří: vyhodnocení náležitostí 
a doby uchování daňových dokladů, dnešní podoba DIČ ve světle 
nálezu ÚS o EET a nově zřizovaná daňová analytická evidence. 
 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 
explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 
osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: 
specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného 
navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 
 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování 
osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit 
povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný 
parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu 
nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 
 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření 
obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a 
popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných 
kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se 

Vyhověno. 
Materiál bude upraven doplněním požadovaného zhodnocení dopadů. 
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vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu 
některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační 
hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na 
soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného 
aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se 
předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již 
existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 
údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být 
dosahováno synergického efektu. 
 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 
údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají 
být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný 
požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde 
jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a 
parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních 
údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně 
osobních údajů. 
 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 
zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení 
zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry 
práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 
osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; 
není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a 
opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

80. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

2. Z K jednotlivým ustanovením 
V článku XI se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, 
který zní: „V § 130 odst. 3 se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy 
„identifikační číslo ekonomického subjektu“.“ Tato připomínka je 
zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Elektronicky používaný identifikátor by z hlediska ochrany soukromí 
neměl obsahovat jiné osobní údaje typu datum narození, pohlaví či 
místo narození. Z tohoto pohledu je vhodným modelem IČO, přičemž je 
nezbytné vyhodnotit nález ÚS o EET. 

Vysvětleno. 
MF potvrzuje, že si je vědomo dlouhodobé problematičnosti využití 
stávající podoby DIČ v rámci správy daní. Současně potvrzuje svůj 
zájem danou otázku legislativně řešit v duchu dřívějšího konsenzu s 
Úřadem pro ochranu osobních údajů. Dané téma nicméně nevnímá jako 
vhodné k zařazení do novely daňového řádu v rámci nyní předloženého 
návrhu zákona, neboť ta aktuálně řeší výlučně návaznost na směrnici 
ATAD. MF předpokládá v průběhu roku 2018 předložení samostatné 
novely daňového řádu v rámci projektu MOJE DANĚ, jehož klíčovou 
složkou je řešení problematiky elektronizace správy daní vykonávané 
orgány Finanční správy ČR na portálovém principu. Problematika DIČ 
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s tímto tématem organicky souvisí a podle názoru MF by měla být 
řešena primárně v rámci tohoto návrhu, jehož nabytí účinnosti je 
předpokládáno k 1. lednu 2020. 
 
V rámci projednání s připomínkovým místem bylo toto vypořádání 
akceptováno. 

80. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

3. Z V článku XIII je bod 12 nezbytné dopracovat. Tato připomínka je 
zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Jak sám předkladatel uznává: „Je nutno upravit přístup k daňové 
evidenci přesněji, než jako je tomu v případě běžných údajů“. 
Předkladatel upozorňuje na značný počet průlomů mlčenlivosti; 
ochrana uvedené evidence je tedy nedostatečná. Nález Pl. ÚS 32/15 
uvádí, že skutečnost, že správce shromažďuje na jednom místě a 
v jednom okamžiku značné množství dat, činí tato data daleko 
citlivějšími a cennějšími, než je tomu u jiných informací získávaných 
při správě daní, přesto zde chybí podrobná právní úprava. Je proto 
žádoucí, aby zpracování osobních údajů shromažďovaných v daňové 
analytické evidenci bylo vzhledem k charakteru těchto údajů 
regulováno detailněji, včetně stanovení nezbytných záruk, které 
vyplynou z analysy v DPIA, která je doposud zcela nedostatečná a 
v této oblasti absentuje úplně. Tato povinnost z LPV je konkretisována 
článkem 35 odst. 7 GDPR. 

Vyhověno částečně. 
V případě daňové analytické evidence se nejedná o novou pravomoc 
správce daně ke zpracovávání údajů, ani není jakkoliv rozšiřován okruh 
údajů, které má správce daně možnost získat již dnes. Stejně tak se 
nerozšiřuje okruh orgánů a osob, které tyto údaje správci daně 
poskytují. Daňová analytická evidence má za úkol zvýšit ochranu dat, 
kterými již Generální finanční ředitelství dnes disponuje, resp. může 
disponovat na základě současných pravomocí, a to primárně dat 
získaných prostřednictvím institutů kontrolního hlášení a evidence 
tržeb. Nerozšiřuje se ani oprávnění jiných orgánů veřejné správy 
k získávání těchto údajů. Naopak návrh omezuje okruh orgánů veřejné 
moci, vůči nimž je dnes prolomena daňová mlčenlivost, pouze na 
nezbytný minimální okruh těchto orgánů, jimž nelze přístup 
k předmětným údajům odepřít. Tím návrh zvyšuje právní ochranu 
těchto údajů jako celku (technická ochrana těchto dat je zajištěna již 
nyní). Zpřísnění ochrany sleduje zejména naplnění požadavku 
Ústavního soudu, podle něhož mají být kumulovaná data chráněna 
silněji, než data jednotlivá. Smyslem navržené úpravy je omezit využití 
údajů v rámci daňové analytické evidence pro jiné účely, než pro které 
byly původně shromážděny. 
Pokud jde o konkrétní parametry zpracování dat v daném případě, jedná 
se o standardní zpracování v rámci správy a daní a použijí se zde 
veškerá pravidla a limity zpracování dat, která upravuje daňový řád, 
včetně návazností na ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR. Tyto 
skutečnosti není třeba zvlášť normovat pro případ daňové analytické 
evidence.  
Pokud jde o požadavek na konkretizaci údajů, které budou 
zpracovávány v daňové analytické evidenci, dosud poměrně obecné 
ustanovení § 18a odst. 1 písm. c) bude upraveno tak, aby odkazovalo na 
údaje získané v rámci konkrétních institutů daňového řádu, a to takto:  
 
„(1) Zřizuje se daňová analytická evidence jako centrální evidence, ve 
které se pro analytické účely souhrnně zpracovávají údaje získané 
orgány finanční správy 
a) od daňového subjektu při plnění jeho povinností při evidenci tržeb, 
b) od plátce daně z přidané hodnoty prostřednictvím kontrolního 
hlášení, 
c) při provádění vyhledávací činnosti nebo kontrolních postupů při 
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správě daní.“.   
 
Dále bude ve výše uvedeném duchu doplněna důvodová zpráva.¨ 
 
Po projednání na Legislativní rady vlády ustanovení § 18a odst. 1 písm. 
c) doznalo změn a následně zní takto:  
„c) jiným způsobem, jsou-li potřebné pro analytické zpracování údajů 
podle písmen a) a b)“ 

87. Ústavní soud 1. D Aniž bychom formálně předkládali k materiálu (Návrh zákona, kterým 
se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019) nějaké 
připomínky, na okraj si dovoluji upozornit, že na str. 222 (označené 
jinak jako č. 294), druhý odstavec je uvedený odkaz: „nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. x/2018 Sb.,…“.  
 
Předkladatel si toho je nejspíše vědom, přesto upozorňuji, že by text 
měl být aktualizován. V databázi nálezů a usnesení Ústavního soudu 
České republiky (http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx) lze 
dohledat čísla ve Sbírce zákonů, pod nimiž byly nálezy Ústavního 
soudu publikovány.  

 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

1. D Připomínky  ČLFA k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů 
 § 4 odst.4, písmeno d) a k § 13 odst.3, písmeno c)  
Termín „za obvyklých okolností“ vyvolá dle našeho názoru nejistotu 
na straně nájemců, pronajímatelů i správních orgánů. Doporučujeme 
proto, aby do zákona byla zapracována přesná hranice. Za ekonomicky 
rozumnou volbu pro odkup považujeme hranici maximálně ve výši 
10% z pořizovací ceny, pokud by zbývající část byla uživatelem 
splacena po dobu řádného trvání smlouvy. 

Návrh upraveného znění § 13 odstavec 3, písmeno c - „přenechání 
zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické 
právo k užívanému zboží bude převedeno na uživatele po zaplacení 
minimálně 90 % původní pořizovací hodnoty předmětu během doby 
trvání smlouvy“ 

Nevyhověno.  
Nepovažuje se za vhodné stanovovat limit výše základu daně, platí 
obecná pravidla, každý případ může být jiný a tím i základ daně. 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

2. D K § 42 odst. 2 písmeno a)  
Doporučujeme upravit na „nejpozději“ posledním dnem kalendářního 
měsíce, v němž zjistil skutečnosti rozhodné pro provedení opravy 
základu daně.  

Zdůvodnění: produkty ČLFA operují s opakovanými zdanitelnými 
plněními v průběhu celého měsíce, proto bychom měli mít tuto 
možnost i u opravného daňového dokladu, abychom doklady na sebe 

Vysvětleno.  
Text § 42 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty byl upraven. Termín 
„nejpozději“ však použit nebyl.   
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datumově navázali.   

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

3. D K § 21 odst. 4 písmeno c)  
Doporučujeme toto pravidlo rozšířit na přefakturované služby týkající 
se i nájmů movitých věcí, případně všech přefakturovávaných služeb. 

 Zdůvodněni: Stejný problém jako u nájmů nemovité věci přináší 
přefakturované služby i u nájmu movitých věcí (např. přefakturace 
servisních služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem automobilů) 

Nevyhověno.  
Legislativním záměrem bylo zavést speciální ustanovení pro určení dne 
uskutečnění zdanitelného plnění výlučně jen u plnění poskytovaného v 
přímé souvislosti s nájmem nemovité věci při poskytování služeb 
souvisejících s tímto nájmem nemovité věci. 
 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

4. D K § 28 odst. 3 písm. c) a § 28 odst. 8 
V souvislosti s úpravou souhrnných dokladů dle § 31 b odstavec 1 a 
povinností dle § 28 odstavec 8 navrhujeme doplnit § 28 odst. 3 
písmeno c) o větu „ Tato povinnost nevzniká v případě úplaty 
v kalendářním měsíci, kdy došlo ke zdanitelnému plnění dle 
splátkového kalendáře. 

Nevyhověno. 
Legislativním záměrem bylo pouze v rámci souhrnných daňových 
dokladů snížit administrativní zátěž plátců při vystavování více 
daňových dokladů vztahujících se k přijatým zálohám v rámci 
kalendářního měsíce, v němž současně došlo k uskutečnění 
zdanitelného plnění. Není důvodné rozšiřovat toto ustanovení na další 
různá plnění.    
 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

5. D K §42a odst. 3 písmeno d) 
Návrh: vypuštění tohoto bodu 

Zdůvodnění: Chápeme, že důvodem pro tuto podmínku je zřejmě snaha 
eliminovat postupování pohledávek s možností snížení základu daně ze 
spekulativních důvodů. Bohužel má ale i dopad na společnosti, které 
nabízejí factoringové financování. To využívají zejména malé a střední 
firmy, pro které je často jediným zdrojem prostředků k dalšímu rozvoji.  
Alternativou by mohlo být omezit možnost snížení základu daně pouze 
na dodavatele (původního věřitele), který by ji mohl využít na základě 
zpětného postoupení nedobytné pohledávky factoringovou společností. 

Vyhověno.   
Z definice věřitele plyne, že osobou oprávněnou provést opravu základu 
daně je pouze plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, tj. původní 
věřitel (resp. jeho právní nástupce). V případě tzv. pravého faktoringu 
faktor nese riziko neplacení a oprava základu daně poskytovatelem 
zdanitelného plnění není opodstatněná. Totéž platí i pro tzv. částečně 
regresní faktoring, při kterém se původní věřitel (postupitel 
pohledávky) podílí na ztrátě faktora. 
V případě tzv. nepravého (regresního) faktoringu nese riziko 
nezaplacení pohledávky (za předpokladu, že předmětem faktoringu byla 
pohledávka poskytovatele zdanitelného plnění) poskytovatel plnění, 
který v případě nezaplacení pohledávky musí vrátit faktorovi 
poskytnutou zálohu a dlužnou částku případně vymáhá. V tomto 
případě je oprava základu daně poskytovatelem zdanitelného plnění 
oprávněná. 
Definice věřitele byla proto rozšířena o podmínku, že nezaniklo právo 
věřitele na plnění z pohledávky. 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

6. D Připomínky  ČLFA k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů ve znění pozdějších předpisů 
K § 23 e) a § 25 odstavec 1 písmeno w) 
Navrhujeme plné vypuštění stávající limitace uznatelnosti finančních 
výdajů dle § 25 odst. 1 písmeno w). 

Zdůvodnění: Ponecháním povinnosti testovat finanční výdaje a) dle 
stávajícího ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) a nově dle § 23e dojde k 

Vysvětleno. 
Stávající pravidlo tzv. nízké kapitalizace Ministerstvo financí považuje 
za zcela funkční pro vztahy mezi spojenými osobami, kdy je pomocí § 
25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů eliminováno nežádoucí 
nahrazování vkladů společníků půjčkami a úvěry. 
Vedle toho je nutné implementovat Směrnici ATAD, která se 

1) vztahuje na vztahy mezi spojenými i nespojenými osobami 
2) na výpůjční výdaje, což je širší množina, než jsou finanční 

výdaje dle § 25/1/w zákona o daních z příjmů 
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dalšímu složitému způsobu výpočtu daňové povinnosti poplatníků. 
Vzhledem k obsahovým odlišnostem jednotlivých testů bude navíc 
poplatník povinen evidovat odděleně objem finančních a jiných výdajů 
podléhajících testování a) pro účely § 23e a b) pro účely § 25 odst. 1 
písmeno w). 

3) z výpůjčních výdajů pouze na nadměrné výpůjční výdaje  
4) neuznatelné výpůjční výdaje v jednom zdaňovacím období je 

možné za splnění podmínek odečíst v dalším zdaňovacím 
období atd. 

Není možné zavést systém spočívající v tom, že na poplatníka, který by 
se pohyboval v tzv. bezpečném přístavu, by neplatilo žádné omezující 
pravidlo. To by vedlo k tomu, že by poplatníci začali preferovat půjčku 
od spojených osob oproti vkladům do vlastního kapitálu, což je mj. i 
v rozporu se směrnicí ATAD (do výše 80 mil. Kč by byly všechny 
finanční výdaje od spojených osob daňově uznatelným nákladem bez 
dalšího). 
Aby nedocházelo k uvedenému obcházení zákona, byla uvažována i 
varianta kombinace obou ustanovení. To se však v aplikačním detailu 
jevilo jako téměř nespravovatelné právě ve vztahu, že se nejedná o 
stejné množiny smluvních vztahů ani konkrétních nákladů a směrnice 
ATAD umožňuje přenos neuznatelných výdajů do dalších období.     
Proto byl zvolen přístup, že dlouho užívané, funkční a známé pravidlo 
pro poplatníky i SD v § 25/1/w) zákona o daních z příjmů bylo 
ponecháno a nová pravidla směrnice ATAD budou aplikována pouze na 
ty výpůjční výdaje, které by po aplikaci všech omezujících pravidel (vč. 
§ 25/1/w ZDP) zůstaly uznatelné s tím, že byl zvolen ve vztahu 
k nastavěným limitům minimalistický přístup pro implementaci. To mj. 
považujeme pro uživatele (DS i SD) nejméně zatěžující z hlediska 
zvýšené administrativní náročnosti. 
Pro úplnost je nutné upozornit, že pokud by pravidlo § 25/1/w zákona o 
daních z příjmů) bylo snad zrušeno, musel by být minimalistický 
přístup zásadně přehodnocen, což by negativně dopadlo i na vztahy 
mezi nespojenými osobami. 
Postup při aplikaci jednotlivých testů vyplývá z § 23e odst. 2 zákona o 
daních z příjmů, kde jsou nadměrné výpůjční výdaje definovány jako 
rozdíl mezi daňově uznatelnými výdaji a zdanitelnými příjmy. Z toho je 
zřejmé, že do nadměrných výpůjčních výdajů tj. do testu podle § 23e 
vstupují pouze daňově uznatelné výdaje tj. po očištění o neuznatelné 
výdaje dle ostatních ustanovení jako například dle § 25/1/w) zákona o 
daních z příjmů. dle ostatních ustanovení jako například dle § 25/1/w) 
ZDP. 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

7. D K § 23e odst. 3 písm. f))   
a) Navrhujeme, aby se toto ustanovení týkalo pouze leasingových 
smluv dle definice finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů.  
Zdůvodnění: Domníváme se, že navrhovaná úprava bude v praxi 
působit mnohé výkladové problémy a bude značně komplikovaná a 
náročná na realizaci. Proto nepovažujeme za vhodné rozšiřovat její 
dopad na další nájemní vztahy nad rámec finančního leasingu. Při 

 
a) Nevyhověno. 
Předkladatel chápe záměr připomínky. Pokud by byla tato úprava 
v souladu se směrnicí ATAD, byla by výrazně omezena administrativní 
náročnost, která právě u leasingových splátek bude značná. 
Ale směrnice nedefinuje, co chápe finančním leasingem, pouze 
stanovuje, že výpůjčními výdaji jsou náklady v souvislosti se získáním 
finančních prostředků také prvky nákladů na financování v rámci 
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navrhované úpravě bude v praxi působit problém stanovení hranice a 
rozlišovacích kritérií pro definici smluv, na které má navrhovaná 
úprava dopad.  

 

b) Navrhujeme řádně stanovit výši úrokových nákladů, a to procentem 
z leasingové splátky, obdobně jak tomu je v současné době je u 
nepřímých nákladů v § 25 odst. 1 písm. zk). Vylučovala by se 
stanovená část časově rozlišené leasingové splátky, pokud by poplatník 
neprokázal, že je úrok zahrnutý do časově rozlišené leasingové splátky 
nižší. 
Zdůvodnění: V případě poplatníků, kteří neúčtují dle mezinárodních 
účetních standardů, bude v praxi velmi obtížné a nejednoznačné určit 
výši úrokové složky zahrnuté to leasingové splátky. V této souvislosti 
není možné souhlasit s tezí, že ve většině leasingových smluv je tento 
údaj zapracován. Opak je pravdou. I pro správce daně by pak bylo při 
praktické aplikaci jednodušší, aby zde byla možnost paušalizace této 
úrokové složky a snížily se tak náklady jak na straně daňových 
subjektů, tak na straně správců daně. Navržená úprava je zcela obecná 
a nejednoznačná a bude v praxi působit při realizaci značné praktické 
problémy 

splátek finančního leasingu. Z toho lze vyvodit, že smyslem je 
postihnout jakékoliv smlouvy (nejenom úzce definovaný v zákoně o 
daních z příjmů), kde se jedná o úplatné užití s následným úplatným 
převodem na poplatníka. V případě navrhovaného zúžení by byla 
směrnice ATAD nedostatečně implementována. 
 
b) Nevyhověno. 
Vyvratitelná domněnka v kontextu leasingových splátek není navržena, 
protože vzhledem k různorodosti smluvních ujednání v této oblasti není 
možné stanovit adekvátní hodnotu, která by pokryla veškeré možnosti, 
které trh nabízí. 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

8. D Připomínky nad rámec navrhovaných změn 
zákon o daních z příjmů 
Doplnit do § 24, odst. 2, písm. zt) do textu za větu:… „Paušální 
výdaje na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3  vlastní silniční 
motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku“, 
pořizovaná na finanční leasing, v nájmu nebo užívaná na základě 
smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu 
převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu“ 
Zdůvodnění: zrovnoprávnění pravidel pro výpočet paušálů u všech 
způsobů pořízení silničních motorových vozidel 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Jedná se o opakovaný námět již nepřijatý.  
 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

9. D Vypustit v § 24, odst. 5, písm. a) tuto část věty …. „přitom při 
výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze 
vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.“ 
Zdůvodnění: od 1.4.2009 byl umožněn odpočet DPH též u osobních 
automobilů používaných pro podnikání – a je tedy bezpředmětná. 

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Jedná se o opakovaný námět již nepřijatý.  
 

105. Česká leasingová 
a finanční 

asociace ČR 

10. D Zákon o rezervách 
Znovu upozorňujeme již dříve připomínkovanou disproporci (daňovou 
nerovnost) mezi tvorbou daňově uznatelných opravných položek u 
úvěrů poskytovaných bankami a ostatními přímo či nepřímo 

Nevyhověno.   
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Jedná se o opakovaný námět již nepřijatý.  
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regulovanými finančními institucemi.  
Stávající určení poplatníků, kteří půjčování peněz mají jako hlavní 
náplň podnikání není zcela neutrální. Členské společnosti ČLFA 
v případě, že poskytují jiné produkty než spotřebitelský úvěr (tj. leasing 
a úvěry pro podnikatele), nemohou daňově uznatelné opravné položky 
k pohledávkám z úvěrů vytvářet vůbec a jsou tudíž daňově 
znevýhodňovány. Zároveň absolutní většina členských společností 
ČLFA patří do skupin, ve kterých je rovněž finanční instituce, banka 
nebo jiná úvěrová instituce přímo regulována ČNB nebo jiným 
evropským regulátorem, a tudíž spadá pod nepřímý dohled ČNB, 
respektive příslušného evropského regulátora, vyplývající z jeho 
postavení člena skupiny konsolidačního celku. Navrhujeme proto 
přehodnotit množinu subjektů, kterým je umožněno tvořit daňové 
opravné položky k poskytnutým úvěrům rozšířením o nebankovní 
instituce, jejichž hlavním předmětem podnikání je poskytování 
leasingů a úvěrů. Pokud jde o určení dotčených subjektů, hlavním 
kritériem by mělo být to, zda daný subjekt poskytuje úvěry (nebo 
leasing) jako svoji hlavní podnikatelskou činnost. Navrhujeme využit 
nově zavedené evidenci nebankovních poskytovatelů spotřebitelských 
úvěrů (tj. subjektů s oprávněním činnosti od ČNB) i pro daňové účely a 
umožnění těmto poskytovatelům daňové zohlednění ztrát 
z nesplacených úvěrů na úrovni bank. Zároveň z hlediska daňového 
zrovnoprávnění žádáme o umožnění tvorby daňových OP i pro 
poskytovatele podnikatelských úvěrů nebo leasingů. U těchto subjektů 
by opět hlavním kritériem mělo být to, zda daný subjekt poskytuje 
úvěry (nebo leasing) jako svoji hlavní podnikatelskou činnost. 
Samozřejmě předpokládáme, že společnosti, které nyní mohou tvořit 
daňové opravné položky (tj. např. ostatní finanční instituce dle dikce 
zákona o rezervách), nebudou oproti současnému stavu znevýhodněny  
Navrhujeme zahrnout do Návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní od roku 2019 i novelu zákona o rezervách č. 
593/1992 Sb. se zapracováním návrhů ČLFA k odstranění daňové 
nerovnosti pro poplatníky, kteří nemohou vytvářet daňově 
uznatelné opravné položky k pohledávkám z úvěrů (nebo leasingů).  

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

1. Z K bodu 24, části čtvrté návrhu zákona, § 115 odst. 3,  Porušení 
povinností při značení tabákových výrobků 
  
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Doplnit v odstavci 3, k § 115, větu třetí, která by umožnila subjektu 
daně – odběrateli tabákových nálepek při vlastním zjištění pochybení, 
aby na nesprávné značení sám upozornil, zabránil uvádění takových 
tabákových výrobků na trh a pod dohledem celního orgánu požádal o 
zničení tabákových nálepek pod celním dohledem s následným 

Vyhověno jinak. 
Doprava v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být 
ukončena až poté, kdy je zboží zkontrolováno a zaevidováno 
oprávněným příjemcem (viz rozsudek ve věci C 64/15). Dokud není 
doprava ukončena (zboží není bez vady), má příjemce možnost zboží 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně vrátit zpět odesílateli. I 
systém EMCS tuto možnost explicitně nabízí. Obdobně nese následky 
nesprávně vyskladněného zboží (uvedení do volného daňového oběhu) i 
provozovatel daňového skladu.   
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vrácením spotřební daně. 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
§ 115 odst. 3: …věta třetí: Oprávnění odběratele tabákových 
nálepek požádat pověřeného správce daně o úřední dozor nad 
zničením tabákových nálepek použitých na tabákových výrobcích 
značených nesprávným způsobem podle § 122 odst. 8 (doposud odst. 
7, pozn. autora) tímto není dotčeno, pokud značení nesprávným 
způsobem zjistí odběratel tabákových nálepek sám, bezodkladně 
jej oznámí příslušnému správci daně a zabrání uvádění takových 
tabákových výrobků na trh. Správce daně pro účely postupu podle 
§ 122 odst. 8 zajištěné výrobky na žádost odběratele tabákových 
nálepek uvolní. 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Připomínky k bodům 24, 61, 65 a 68 se týkají postupu v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem. 
 
Navržené připomínky společně vychází z toho, že 
• u tabákových výrobků značených nesprávných způsobem, tj. u 
těch na kterých je umístěna tabáková nálepka, došlo prokazatelně 
k zaplacení spotřební daně, 
• pokud dojde ke zničení těchto výrobků, nebyly prokazatelně 
spotřebovány, 
• daň není trestem za porušení povinnost, tou je sankce dle § 
135q. 
 
Z těchto tří skutečností plyne, že v případě tabákových výrobků 
značených nesprávným způsobem není adekvátním následkem 
doměření daně, ale vratka již zaplacené daně. Té je možno dosáhnout 
více způsoby a naše připomínky k bodům 24, 61, 65 a 68 jsou 
možnými cestami, jak tohoto cíle dosáhnout. 
 

K bodu 24 

Pokud odběratel tabákových nálepek sám zjistí, že došlo k značení 
nesprávným způsobem a zajistí, že takto nesprávně značené tabákové 
výrobky nebudou uváděny na trh, shromáždí je ve skladu a požádá o 
jejich zničení pod celním dohledem s následným vrácením spotřební 
daně, není nutné takové výrobky zajišťovat, když odběratel neprodleně 
zjištěné pochybení nahlásí a za spolupráce s celní správou zabrání 
jejich prodeji. 

Může se jednat o případy, kdy třeba na části zásilky je např. kolek 

 
Pokud i přesto nebude využita výše uvedená možnost, daň se v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nevyměřuje. 
K doměření daně dojde pouze za situace, kdy je na tabákový výrobek 
použita tabáková nálepka s neodpovídající výší daně, a to pouze ve výši 
rozdílu mezi správnou a aplikovanou výší daně. Vždy se však uloží 
sankce a propadnutí nebo zabrání TV. 
 
Předkladatel vnímá cíl, kterého se chce připomínkou dosáhnout, a bere 
tuto připomínku jako podnět k další diskuzi a případné úpravě zákona o 
spotřebních daních. 
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nalepen špatně (lícovou stranou, ale např. i křivě přes varování, 
nesprávná velikost, ale správný „obsah“, takže se např. pokrčí při 
výrobě atp.) Toto můžou být chyby, které nejsou zřejmé při kontrole u 
příjmu zboží, protože se vztahují jen k části zásilky. V těchto případech 
byla spotřební daň správně odvedena, jen takové výrobky nejsou 
způsobilé uvedení na trh. Jejich okamžité zničení pod celním dohledem 
je proto nejvhodnějším řešením. 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

2. Z K bodu 47, části čtvrté návrhu zákona, § 130 Zahřívaný tabákový 
výrobek  
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Vložit za § 130 odst. 1, písm. c) novou větu: „nebo obsahuje technické 
prvky pro zahřívání tabákových výrobků“ a v první větě škrtnout 
spojku „nebo“ 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
§ 130 (1) písm. c) lze použít pouze prostřednictvím speciálního 
zařízení, nebo který je součástí tohoto zařízení, nebo který obsahuje 
technické prvky pro zahřívání takového výrobku. 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Navrhovaná změna lépe odráží stále probíhající technologický vývoj 
v této kategorii tabákových výrobků a zabraňuje tomu, aby bylo třeba 
definici v brzké budoucnosti opět měnit. 

Hlavním kritériem by mělo zůstat zamýšlené užívání takových 
tabákových výrobků jejich zahříváním, nikoliv omezení toho, jakým 
technologickým postupem k takovému zahřívání dochází. 

Vyhověno jinak. 
Z navržené definice zahřívaných tabákových výrobků bylo speciální 
zařízení vypuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 
  

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

3. Z K bodu 47, části čtvrté návrhu zákona, § 130b Základ daně ze 
zahřívaných tabákových výrobků  
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Upřesnit znění stávajícího § 130b odst. 3, který stanoví zaokrouhlování 
na jedno desetinné místo, tak, aby bylo zřejmé, že se požadavek týká 
hmotnosti tabáku v celém jednotkovém balení. 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
§ 130b odst. 3: „celkové množství tabáku obsaženého v zahřívaných 
tabákových výrobcích v jednotkovém balení se zaokrouhluje na jedno 
desetinné místo.“ 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Je nutné přímo v zákoně vyjasnit, čeho konkrétně se znění § 130b odst. 
3 týká. Ze stávajícího znění není jasné, zda se zaokrouhlování týká 

Vyhověno jinak. 
Podstata návrhu byla zachována prostřednictvím jiného legislativně 
technického uchopení.   
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jednotlivých kusů obsažených v jednotkovém balení či zda se toto 
ustanovení vztahuje na tabák v souhrnu obsažený v uzavřeném 
jednotkovém balení.  
Doporučujeme, aby se pravidlo zaokrouhlování stanovené v tomto 
odstavci vztahovalo na uzavřené jednotkové balení, což je i v souladu 
s Důvodovou zprávou k předpisu. Tímto zaokrouhlením by byly 
pokryty i drobné výkyvy v hmotnostech tabáku v jednolivých kusech 
obsažených v každém balení. 
Pokud by se požadavek na zaokrouhlení množství gramů na jedno 
desetiné místo vztahoval k jednotlivému kusu tabákového výrobku, 
vznikal by takovým zaokrouhlením příliš velký prostor pro rozdíly. 
Vzhledem k malému množství tabáku obsaženému v kažém kusu 
výrobku může i jedno desetinné místo mít za následek velké rozdíly a 
způsobit tak nespravedlivý výběr daně mezi jednotlivými daňovými 
subjekty a tedy prostor pro stížnosti subjektů. Pokud by trval záměr 
regulovat množství tabáku v jednotlivém kusu zařívaného tabákového 
výrobku, bylo by spravedlivější zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.  

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

4. Z K bodu 47, části čtvrté návrhu zákona, § 130d odst. 1 Jednotkové 
balení zahřívaných tabákových výrobků 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Upravit v § 130d odst. 1, požadavek na minimální počet kusů 
zahřívaného tabákového výrobku 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
§ 130d - Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků 
„(1) Uzavřené jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků 
musí obsahovat nejméně 20 5 kusů zahřívaných tabákových výrobků s 
výjimkou uzavřených jednotkových balení zahřívaných tabákových 
výrobků osvobozených od daně ze zahřívaných tabákových výrobků.“ 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Stávající požadavek na minimální počet 20 kusů zahřívaných 
tabákových výrobků v balení nereflektuje velké rozdíly v technických 
řešeních v rámci této nové kategorie tabákových výrobků a de facto 
výrazně znevýhodňuje jednoho z výrobců těchto výrobků a vytváří mu 
bariéru pro vstup na trh se zahřívanými tabákovými výrobky v České 
republice. Navrhujeme tedy zavedení tohoto kompromisního řešení. 

Vyhověno. 
 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

5. Z K bodu 47, části čtvrté návrhu zákona, § 130d odst. 2 písm. a) a b) 
Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Vypustit v § 130d odst. 2, písm. a) požadavek uvádět hmotnost celého 
výrobku v gramech 

Vyhověno. 
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NAVRHOVANÝ TEXT 
§ 130d odst. 2) Na jednotkovém balení zahřívaných tabákových 
výrobků musí být uveden údaj o množství 
a) Zahřívaných tabákových výrobků vyjádřené v gramech a 
kusech 
b) Tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích 
vyjádřené v gramech 
 
ZDŮVODNĚNÍ 

Tento návrh souvisí s návrhem změny v předchozím § 130b. 
Požadavek na uvádění hmotnosti celého výrobku je zcela nadbytečný, 
protože pro kontrolu plnění zákonných povinností stačí údaj o kusech a 
hmotnosti tabáku obsaženého v balení (oboje v návrhu zůstává); 
hmotnost celého balení nemá žádnou vypovídající hodnotu. Navíc by 
to v praxi mohlo vést ke zbytečným chybám a rozporům. 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

6. Z K bodu 61, části čtvrté návrhu zákona, § 135q – přestupky proti 
značená tabákovými nálepkami 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se doplnit nový odstavec, který by potvrdil právní důsledek 
značení tabákových výrobků nesprávným způsobem, který je uveden v 
důvodové zprávě, tedy že nebude zahájeno vyměřovací řízení. 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
V § 135q se doplňuje nový odst. 3): „V případě přestupku podle 
odstavce 1 písm. d) nebude zahájeno vyměřovací řízení spotřební daně 
z tabákových výrobků značených nesprávným způsobem.“ 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Viz zdůvodnění uvedené u připomínky k bodu 24. 

Důvodová zpráva uvádí, že u tabákových výrobků neznačených bude 
po jejich zajištění a propadnutí následovat vyměření daně, zatímco u 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nebude 
vyměřovací řízení zahajováno, dojde pouze k doměření případného 
rozdílu. 

Pro zvýšení právní jistoty navrhujeme fakt, že u tabákových výrobků 
značených nesprávným způsobem nedojde k zahájení vyměřovacího 
řízení, doplnit rovněž výslovně do textu zákona. 

Vysvětleno. 
Zákonné rozlišení mezi neznačenými tabákovými výrobky a 
tabákovými výrobky značenými nesprávným způsobem s sebou nese i 
procesní důsledky, kterými jsou v případě neznačených tabákových 
výrobků vyměření daně, v případě tabákových výrobků, které jsou 
pouze „značené nesprávným způsobem“, případné doměření. Tato 
skutečnost vyplývá z obecných principů správy daně a netřeba takovou 
normu explicitně uvádět v zákoně. 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

7. Z K bodu 65, části čtvrté návrhu zákona, § 135zf – propadnutí 
tabákových výrobků 
 

Vysvětleno. 
Je žádoucí ponechat nastavené sankce. 
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NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se odstranit celý bod 65 a nezavádět propadnutí nesprávně 
značených tabákových výrobků se všemi důsledky, které takový postup 
má. 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
§ 135zf - Propadnutí neznačených tabákových výrobků a tabákových 
výrobků značených nesprávným způsobem 
„Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je 
neznačeným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem 
značeným nesprávným způsobem, její propadnutí se uloží, a to i v 
případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.“  
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Viz zdůvodnění uvedené u připomínky k bodu 24. 

Na rozdíl od situace, kdy je na místě zabrání neznačených či nesprávně 
značených tabákových výrobků, ve většině situací, kdy je výrobek 
považován za nesprávně značený se k nedostatku společenské 
nebezpečnosti jeví jako spravedlivé neukládat jejich propadnutí a 
postupovat spíše zničením tabákových výrobků pod celním dohhledem 
a vrácením spotřební daně podle § 122 odst. 7 (nově odst. 8) zákona. 
Obzvláště, pokud daňový subjekt, který je vlastníkem takových 
výrobků, od počátku zjištěného pochybení na tabákových výrobcích již 
uvolněných do daňového oběhu (ale např. ještě neprodaných) aktivně 
se správcem daně spolupracuje.  

Měla by existovat možnost správce daňě propadnutí nesprávně 
označených tabákových výrobků neuložit. 

Doprava v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být 
ukončena až poté, kdy je zboží zkontrolováno a zaevidováno 
oprávněným příjemcem (viz rozsudek ve věci C 64/15). Dokud není 
doprava ukončena (zboží není bez vady), má příjemce možnost zboží 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně vrátit zpět odesílateli. I 
systém EMCS tuto možnost explicitně nabízí. Obdobně nese následky 
nesprávně vyskladněného zboží (uvedení do volného daňového oběhu) i 
provozovatel daňového skladu.   
 
Pokud i přesto nebude využita výše uvedená možnost, daň se v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nevyměřuje. 
K doměření daně dojde pouze za situace, kdy je na tabákový výrobek 
použita tabáková nálepka s neodpovídající výší daně, a to pouze ve výši 
rozdílu mezi správnou a aplikovanou výší daně. Vždy se však uloží 
sankce a propadnutí nebo zabrání tabákových výrobků. 
 
Předkladatel vnímá cíl, kterého se chce připomínkou dosáhnout, a bere 
tuto připomínku jako podnět k další diskuzi a případné úpravě zákona o 
spotřebních daních. 
 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

8. Z K bodu 68, části čtvrté návrhu zákona, § 135zh – propadnutí 
tabákových výrobků 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se spojit se zničením tabákových výrobků nesprávně 
značených vrácení již zaplacené spotřební daně. 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
Doplnit na konec §135zh odst. 1 následující větu: 
„Pachateli se do 30 dnů vrátí hodnota tabákových nálepek, které 
byly umístěny na zničených propadlých nebo zabraných 
tabákových výrobcích značených nesprávných způsobem.“ 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Viz zdůvodnění uvedené u připomínky k bodu 24. 
 

Vysvětleno. 
Doprava v režimu s podmíněným osvobozením od daně má být 
ukončena až poté, kdy je zboží zkontrolováno a zaevidováno 
oprávněným příjemcem (viz rozsudek ve věci C 64/15). Dokud není 
doprava ukončena (zboží není bez vady), má příjemce možnost zboží 
v režimu s podmíněným osvobozením od daně vrátit zpět odesílateli. I 
systém EMCS tuto možnost explicitně nabízí. Obdobně nese následky 
nesprávně vyskladněného zboží (uvedení do volného daňového oběhu) i 
provozovatel daňového skladu.   
 
Pokud i přesto nebude využita výše uvedená možnost, daň se v případě 
tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nevyměřuje. 
K doměření daně dojde pouze za situace, kdy je na tabákový výrobek 
použita tabáková nálepka s neodpovídající výší daně, a to pouze ve výši 
rozdílu mezi správnou a aplikovanou výší daně. Vždy se však uloží 
sankce a propadnutí nebo nebo zabrání tabákových výrobků. 
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U tabákových výrobků značených nesprávných způsobem, tj. těch na 
kterých je umístěna tabáková nálepka, došlo prokazatelně k zaplacení 
spotřební daně. Vzhledem k jejich likvidaci pod dohledem správce 
daně prokazatelně nedošlo k jejich spotřebě. 
 
Jejich propadnutí a doměření daně se tak jeví vzhledem k nedostatku 
společenské nebezpečnosti jako příliš tvrdé.  
 
Daň není trestem za porušení povinností, tím je sankce dle § 135q. 
Proto se domníváme, že je na místě, aby při zničení tabákových 
výrobků značených nesprávným způsobem správce daně vrátil 
odběrateli tabákových nálepek jejich hodnotu. 
 
Pro zachování právní jistoty navrhujeme toto zakotvit výslovně 
v zákoně. 

 
Předkladatel vnímá cíl, kterého se chce připomínkou dosáhnout, a bere 
tuto připomínku jako podnět k další diskuzi a případné úpravě zákona o 
spotřebních daních.. 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

9. Z K Čl. VIII bod 2. části čtvrté návrhu zákona, Přechodná ustanovení 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se lhůtu pro uvádění tabákových výrobků s tabákovou 
nálepkou podle starého vzoru do volného daňového oběhu na daňové 
území České republiky stanovit jako pevné datum, a to 31. 12. 2019 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
Čl. VIII bod 2 části čtvrté návrhu zákona: „Tabákové výrobky 
s tabákovou nálepkou starého vzoru podle zákona č. 353/2003 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uvádět 
do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky 
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti změny vzoru tabákové nálepky do 
31. 12. 2019. 
 
ZDŮVODNĚNÍ 

Vzhledem k tomu, že cílem tohoto přechodného období je poskytnout 
v komplexním období několikanásobných změn v regulaci (přechodů 
na nové velikosti tabákových nálepek, změnu jejich umístění, stejně 
jako změn požadavků na vzhled obalových materiálů a umístění 
zdravotních varování) flexibilitu pro výrobní závody, využití zásob 
předchozího vzoru tabákových nálepek stejně jako obalových 
materiálů, má toto ustanovení spíše vyjasňující charakter.  

Nedojde k ohrožení kteréholiv účelu předmětné regulace (výběr daně, 
změna v úpravě tabákových nálepek atd.). Množství zboží takto 
uvolněného do volného daňového oběhu bude navíc přímo vázáno na 
množství tabákových nálepek odebraných v souladu s bodem 1 
Přechodných ustanovení dle Čl. VIII části čtvrté návrhu zákona. 

Nevyhověno.  
Bod 2 přechodného ustanovení byl navržen z důvodu naplánování 
plynulého přechodu na nový vzor tabákové nálepky jak pro odběratele 
tabákových nálepek, tak pro Státní tiskárnu cenin a pro správce daně. 
Prodloužení přechodných období s sebou nese riziko výkyvů inkasa 
spotřební daně z tabákových výrobků. Omezení se vztahuje pouze na 
uvádění tabákových výrobků s tabákovou nálepkou starého vzoru do 
volného daňového oběhu, nikoliv na jejich prodej (obdoba situace před 
zavedením regulace doprodeje cigaret při změně sazby daně v r. 2007).  
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Absolutní většina výrobků s tabákovou nálepkou podle starého vzoru 
bude do volného daňového oběhu uvedena co nejdřívě po aplikaci 
tabákových nálepek na výrobky, jelikož z nich již bude odvedena 
spotřební daň a nebylo by tedy ekonomicky výhodné čekat s prodejem 
takových výrobků. 

Možnost takto „vyčistit“ zásoby usnadní i administraci tabákových 
nálepek. 

Doprodej minima zbývajícího zboží na trhu pak bude koordinován 
s veškerým doprodejem tabákových výrobků s „předcházející“ sazbou 
potřební daně, který se předpokládá na období leden až březen 2020. 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

10. Z K Čl. VIII bod 3. části čtvrté návrhu zákona, Přechodná ustanovení 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se odstranit Čl. VIII bod. 3. části čtvrté návrhu zákona, 
Přechodná ustanovení 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 

Čl. VIII bod 3 části čtvrté návrhu zákona: „Jednotkové balení cigaret 
s tabákovou nálepkou starého vzoru podle zákona č. 353/2003 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uvádět 
do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky 
2 měsíce ode dne nabytí účinnosti změny vzoru tabákové nálepky.“ 
 
ZDŮVODNĚNÍ 

Pro cigarety platí stejně poznámky viz . předchozí bod; neexistuje 
racionální důvod pro rozdíly mezi omezením uvádění tabákových 
výrobků s tabákovou nálepkou podle starého vzoru do volného 
daňového oběhu na daňové území České republiky u cigaret a u 
ostatních tabákových výrobků. 
Ponechání tohoto bodu v návrhu by mohlo mít za následek negativní 
dopad na trh. 

Vyhověno jinak. 
Lhůta pro uvádění cigaret se starým vzorem tabákové nálepky do 
volného daňového oběhu se prodloužila na 4 měsíce. 
 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

11. Z K Čl. VIII bodu 5. části čtvrté návrhu zákona, Přechodná ustanovení 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Prodloužit lhůtu pro nakládání s neznačenými zahřívanými tabákovými 
výrobky na 7 měsíců. 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
Čl. VIII bod 5 části čtvrté návrhu zákona:  
5. Se zahřívanými tabákovými výrobky podle bodu 4 lze nakládat 
po dobu 5 7 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona; po tuto dobu se tyto zahřívané tabákové výrobky 

Vyhověno. 
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nepovažují za neznačené. 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Vzhledem k tomu, že tabákové nálepky pro zahřívané tabákové 
výrobky bude možno objednat až po nabytí účinnosti novely zákona a 
obdržet až šest týdnů po první objednávce (vzhledem k chystané změně 
vzoru kolků reálně zřejmě nejdříve 15. února 2019), domníváme se, že 
lhůta pěti měsíců, po níž návrh umožňuje nakládat se zahřívanými 
tabákovými výrobky dovezenými před nabytím účinnosti zákona, je 
příliš krátká. 

Vzhledem ke specifikám výrobního postupu zahřívaných tabákových 
výrobků, je třeba počítat v nejlepším případě s dvěma, spíše však s 
třemi měsíci, od okamžiku dodání tabákových nálepek do okamžiku, 
kdy budou označené zahřívané tabákové výrobky dopraveny do České 
republiky, tedy polovina dubna až polovina května 2019. Od konce 
dubna 2019 by současně už muselo probíhat stahování neznačených 
zahřívaných tabákových výrobků z trhu. 

Pro zajištění plynulého zásobování trhu by tak byla vhodnější delší 
lhůta. 

Žádáme proto o prodloužení lhůty uvedené v bodu 5 na sedm 
kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona. 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

12. D K bodu 28, části čtvrté návrhu zákona, § 118 Objednávání, odběr a 
distribuce tabákových nálepek 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se upravit § 118 odst. 11) a odst. 12) zákona tak, že se zkrátí 
doba pro objednání a odběr tabákových nálepek 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
11) Tabákové nálepky musí být objednány 
a) dva týdny před odběrem v obvyklých případech, nebo 
b) nejméně čtyři týdny šest týdnů před prvním odběrem tabákových 
nálepek nového vzoru. 
 
(12) Tabákové nálepky objednané podle odstavce 11 písm. b) lze 
odebrat nejdříve 46 týdnů týdny přede dnem nabytí účinnosti tabákové 
nálepky nového vzoru. 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Navrhuje se zkrácení doby pro objednání a odběr tabákových nálepek 
nového vzoru, jelikož stávající doba 6 týdnů působí značné potíže ve 
výrobních procesech a plánování. 

Vysvětleno. 
Zkrácení lhůty nezajišťuje dostatečný prostor pro výrobce tabákových 
nálepek, aby mohl zjistit výrobu nového vzoru tabákové nálepky 
v požadovaném množství a kvalitě. Vzhledem k tomu, že nelze 
odhadnout objem objednávek tabákových nálepek starého vzoru 
odběrateli v době přechodu na nový vzor, nelze optimalizovat výrobní 
procesy. 
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107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

13. D K bodu 38, části čtvrté návrhu zákona, § 122 odst. 4 – vracení 
nepoužitých tabákových nálepek 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se další úprava předmětného ustanovení v podobě 
prodloužení lhůt pro vrácení nepoužitých tabákových nálepek 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
§ 122 odst. 4) Pokud Ministerstvo financí vydá vyhlášku, kterou se 
změní vzor tabákové nálepky, je odběratel povinen vrátit pověřenému 
správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru nejpozději do 
30 90 dní ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, kdy mohly být tabákové 
výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny 
do volného daňového oběhu. V případě, že byly tabákové nálepky 
vyvezeny do třetích zemí, vrátí odběratel nepoužité tabákové nálepky 
starého vzoru pověřenému správci daně nejpozději do 80 160 dní 
ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, kdy mohly být tabákové výrobky 
s tabákovou nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny do volného 
daňového oběhu. Poškozené tabákové nálepky starého vzoru je 
odběratel povinen vrátit do 30 dnů od uplynutí lhůty pro vrácení 
nepoužitých tabákových nálepek starého vzoru. 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Stávající úprava již nyní představuje problémy kvůli krátkým časům na 
vracení tabákových nálepek. Navrhuje se tedy prodloužit dané termíny 
na 90 a 160 dní. 

Vysvětleno. 
Nastavené lhůty není důvod prodlužovat. Došlo by ke zvýšení 
administrativní zátěže správce daně. Dosud nedošlo k uplatnění 
nastavených lhůt, nelze tedy argumentovat problémy z důvodu 
aplikační praxe (krátké termíny). 
 
 

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

14. D K bodu 39, části čtvrté návrhu zákona, § 122 odst. 5 – vracení 
nepoužitých tabákových nálepek 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se další úprava předmětného ustanovení poskytnutím 
možnosti nepožadovat výměnu tabákových nálepek starého vzoru za 
tabákové nálepky nového vzoru s doplacením rozdílu ceny 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
§ 122 odst. 5) Za vrácené nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, 
pokud nedošlo ke změně sazby daně, vydá na žádost odběratele 
tabákových nálepek pověřený správce daně bezúplatně tabákové 
nálepky nového vzoru do 30 dní ode dne, kdy mu byly tabákové 
nálepky vráceny. Odběratel je povinen uhradit rozdíl mezi cenou 
tabákových nálepek vydaných a cenou tabákových nálepek 
vrácených. Za poškozené tabákové nálepky starého vzoru, které 
splňují podmínky uvedené v odstavci 1 a které byly vráceny podle 
odstavce 4, a za nepoužité tabákové nálepky dle odst. 4, u nichž 

Vyhověno jinak. 
Návrh zákona byl upraven tak, aby namísto výměny tabákové nálepky 
starého vzoru za tabákovou nálepku nového vzoru bylo možné použít 
hodnotu vrácené tabákové nálepky starého vzoru na úhradu tabákové 
nálepky nového vzoru. 
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odběratel tabákových nálepek nepožádá o vydání tabákových 
nálepek nového vzoru dle věty první, vrátí pověřený správce daně 
hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových 
nálepek uhrazena. Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky 
starého vzoru zničí za účasti pověřené úřední osoby nejblíže 
nadřízeného správce daně. O zničení vrácených tabákových nálepek 
sepíše protokol. 
 
ZDŮVODNĚNÍ 
Vzhledem k celkovým velkým změnám ve výrobě, zejména formátům 
balení, je možné, že ekvivalent tabákových nálepek starého vzoru již 
v provedení dle nového vzoru nebude potřeba. Bylo by vhodné, aby 
odběratelé tabákových nálepek měli možnost nepožadovat výměnu 
tabákových nálepek ale jen vrácení hodnoty tabákových nálepek.  

107. České sdružení 
pro značkové 

výrobky 

15. D K bodu 61, části čtvrté návrhu zákona, § 135q odst. 2 písm. a) a b) - 
Přestupky proti značení tabákovými nálepkami 
 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA 
Navrhuje se přesunout odkaz na přestupek dle § 135q odst. 1) písm. d) 
z odst.2) písm. b) do odst.2) písm. a) 
 
NAVRHOVANÝ TEXT 
„§ 135q Přestupky proti značení tabákovými nálepkami  

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že  

a) neznačí tabákové výrobky, které musí být značeny, tabákovými 
nálepkami, 
b) značí tabákové výrobky tabákovou nálepkou, jejíž náležitosti 
stanovené prováděcím právním předpisem nejsou čitelné, 
c) tabákové výrobky značí tabákovými nálepkami na daňovém 
území České republiky mimo daňový sklad, 
d) značí tabákové výrobky nesprávným způsobem, 
e) značí tabákové výrobky tabákovou nálepkou starého vzoru poté, 
kdy mohly být tabákové výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru 
naposledy uvedeny do volného daňového oběhu. 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu  

a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) 
nebo e), 
b)  do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) 
nebo d), nebo 
c)  od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
1 písm. a) nebo b).“. 

Vysvětleno.  
Spodní hranice pokuty není stanovena, bude na správní úvaze správce 
daně, jakou výši stanoví pro konkrétní přestupek. 
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ZDŮVODNĚNÍ 
Vzhledem k výčtu situací, kdy je tabákový výrobek považovaný za 
„nesprávně značený“ a nízké „společenské nebezpečnosti“ takových 
situací, které je navíc většinou možné napravit včasným vyrovnáním 
rozdílů ve spotřební dani, zabráněním prodeje takových výrobků, 
vrácením do daňového skladu a aplikací správných tabákových nálepek 
atp., jeví se nižší hladina pokuty jako spravedlivější. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

1. D V čl. I bodu 7 slova „příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění“ nahradit slovy „příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění“. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

2. D V čl. I bodu 10 doplnit, o co lze snížit příjmy uvedené v odstavci 1 
písm. e) a f), jako je tomu uvedeno v bodě 11. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

3. D V čl.  I bodu 12, § 16 na konci vypustit dvojtečku. Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

4. D V čl. I bodu 18, § 23 odst. 19 slova „pokud nevstoupily do základu 
daně. Toto ustanovení se nepoužije na“ nahradit slovy „pokud tyto 
změny nevstoupily do základu daně; to neplatí pro“. 

Vyhověno.  
 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

5. D K čl. I bodu 20, § 23d odst. 2: Ustanovení je nesrozumitelné, 
doporučuje se přeformulovat. 

Bere se na vědomí. 
Navrhované znění § 23d odst. 2 z převážné části vychází ze současného 
znění tohoto ustanovení. Vzhledem k tomu, že u pojmů, které 
navrhované ustanovení nadále používá v návaznosti na současné znění, 
je žádoucí zachovat dosavadní stav, zejména pokud se jedná o jejich 
výklad, nebylo do formulace textu tohoto ustanovení zasahováno, 
pokud to nebylo nezbytně nutné v návaznosti na zrušení § 23d odst. 2 
zákona o daních z příjmů a zakotvení § 8 odst. 4 daňového řádu. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

6. D V čl. I bodu 20, § 23d odst. 2 slova „podle předchozí věty“ nahradit 
slovem „tento“. 

Vyhověno. 
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110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

7. D V čl. I bodu 21, § 23d odst. 3 slova „podle předchozí věty“ nahradit 
slovem „tento“. 

Vyhověno. 
 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

8. D V čl. I bodu 22, § 23d odst. 4 slova „podle předchozí věty“ nahradit 
slovem „tento“. 

 

Vyhověno. 
 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

9. D V čl. I bodu 23, § 23e odst. 6 slova „výsledek hospodaření nebo rozdíl 
mezi příjmy a výdaji podle předchozí věty“ nahradit slovem „tento 
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy“. 

Vyhověno. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

10. D K čl. I bodu 23, § 23f písm. l) bod 2: Bylo by vhodné doplnit, kde má 
stálá provozovna být. 

Nevyhověno. 
Směrnice ATAD obecně požaduje, aby takový poplatník neměl stálou 
provozovnu obecně. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

11. D V čl. I bodu 23, § 23g odst. 1, 3 a 4 zvážit nahrazení slov „sobě 
samému“ slovy „samotnému poplatníkovi“. 

Nevyhověno. 
Slova „sobě samému“ podle názoru Ministerstva financí lépe vyjadřují 
zamýšlený smysl ustanovení, tedy že poplatník je prodávajícím a 
kupujícím zároveň. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

12. D K čl. I bodu 2, § 23h: Zvážit přesunutí ustanovení do části upravující 
procesní ustanovení. 

Vyhověno.  
 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

13. D K čl. I bodu 23, § 23i odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b): Není jasné, 
na jaké pravidlo je odkazováno (v písmenu a) žádné pravidlo upraveno 
není). 

Vyhověno. 
 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

14. D K čl. I bodu 26, § 25 odst. 1 písm. g): Mělo by být jasně uvedeno, že 
jde o pojistné placení z příjmů z nájmu, aby byla vyloučena 
pochybnost, že má-li poplatník i jiné příjmy než příjmy z nájmu, jeho 
pojistné hrazené z těchto jiných příjmů uznatelné je. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

15. D K čl. I bodu 31, § 36 odst. 6: Zvážit, zda celé ustanovení § 36 odst. 6 
neupravit tak, aby se sražená daň započítávala na celkovou daň. 
Zápočet daně a daňové povinnosti je pojmový nesmysl. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

16. D V čl. I bodu 36 za slova „odstavec 1“ vložit slovo „se“. Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

17. D V čl. I bodu 37 úvodní část uvést v tomto znění: „V § 38h odstavec 2 
zní:“. 

 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

18. D V čl. II bodu 2 text „č. 586/1992 Sb. ve“ nahradit textem „č. 586/1992 
Sb., ve“. 

Vyhověno. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

19. D V čl. X bodu 1 slovo „před“ nahradit slovem „přede“. Akceptováno. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

20. D V čl. XIII bodu 10, § 16 odst. 3 za text „odstavce 1“ vložit text „písm. 
b). 

Vysvětleno. 
Odkaz směruje šířeji na celý odstavec 1. 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

21. D V čl. XV uvést, že se mění insolvenční zákon, a nikoliv zákon o dani z 
hazardních her. 

 

110. Katedra 
finančního práva a 
finanční vědy PF 

UK 

22. D V čl. XVI slova „ode dne“ nahradit slovy „přede dnem“. Ustanovení se 
uvádí do souladu s důvodovou zprávou. Pokud jsou slova „ode dne“ 
uvedena správně, je možné ustanovení vypustit. 

 

135. The Remote 
Gambling 

Association 

1. D RGA’s general views about the taxation of online gambling 
The taxation of online gambling can provide an important source of 
revenue for national governments if it is properly designed. The online 
gambling sector is highly competitive and the overall cost of doing 
business – primarily the total tax burden – is a crucial factor for 
companies deciding whether to enter a particular jurisdiction and it will 
be crucial in determining whether a jurisdiction’s overall policy in 
relation to online gambling can be successful. A prohibitively high tax, 
or an improperly structured one, would drive leading operators out of 
the market; resulting in lower revenue for the government, a lower 

Bere se na vědomí. 
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channelling rate14, and weaker protections for consumers who will 
continue to gamble with unlicensed operators. We are of the view that a 
properly designed gambling tax must at least meet three conditions: 
 
- It is critical that online gambling operators be liable to a taxation 
model that is based on Gross Gaming Revenue (GGR) as opposed to 
Turnover. A GGR-based system allows operators to absorb the tax 
burden and remain competitive in comparison with the offshore 
market. 
- With regard to the applicable rate, we are of the view that tax rates 
ranging from 15% to 20%, which can be found in the UK and Denmark 
respectively, constitute adequate and sensible rates as illustrated by the 
successful regulation of online gambling in those two countries. 
- It is essential also that all online gambling products must be treated 
equally in order to guarantee that all operators are treated fairly and on 
an equal footing. This approach will also guarantee that EU state-aid 
rules, which set out that products/companies that are factually and 
legally placed in a comparable situation must be treated identically, are 
being complied with. 

135. The Remote 
Gambling 

Association 

2. D RGA’s specific comments on the Amendment 
a. Rakebacks 
The current tax regime has two issues with regard to rakebacks: 
 
• In practice, it is nearly impossible to get the full tax benefit of the 

rakebacks due to the specifics of the gambling tax calculation; 
and 

• It is necessary to file supplementary tax returns if the returned 
deposits were received in past tax periods. 
 

The Amendment should remove both of these issues as the deposits 
paid out to Czech players should be a separate tax-deductible item. 
Under the Amendment, this item should decrease the tax base in the tax 
period in which it was paid out, so no supplementary tax returns should 
be required. 
Under the transitional provision of the Amendment, the new regime 
should apply only in respect of returned deposits, which were received 
after the Amendment came into force (“after the Amendment”). 
Rakebacks, which return deposits made before the Amendment were in 
force (“before the Amendment”), would still be subject to the current 
tax regime – even if paid out after the Amendment. This means that 
some rakebacks could be partly subject to the current tax regime (also 

Vyhověno. 
Text návrhu novely zákona o dani z hazardních her byl upraven do 
požadovaného znění uvedeného v připomínce. Na základě přechodného 
ustanovení k novele zákona o dani z hazardních her nově budou do 
základu daně zahrnuty v souladu s novou právní úpravou i vklady 
vrácené po nabytí účinnosti novely zákona přijaté v období od 1. ledna 
2017 do nabytí účinnosti novely zákona. 

                                            
4  In a gambling context, the channelling rate can be defined as the proportion of players who gamble with operators that are licensed in the country. 
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requiring filing of supplementary tax returns) and partly to the new tax 
regime. 
We believe that the transitional provision of the Amendment is very 
impractical, because after the Amendment some rakebacks would be 
subject in parts to both current and new tax regimes. 
Therefore we suggest a change to the transitional provision under 
which all returns of deposits made after the Amendment would be 
subject to the new tax regime only. 

135. The Remote 
Gambling 

Association 

3. D b. Betting Exchanges 
Assuming the Czech Government is supportive of including betting 
exchanges in its regulation, GGR tax should be applied to the total 
commission earned by the operator (i.e. the gross revenue received by 
the betting exchange operator from Czech customers that use the 
betting exchange). Commission is a betting exchange operator’s 
revenue from Czech customers on the betting exchange and therefore, 
equivalent to for other risk-based betting products (e.g. sportsbook, 
online gaming etc.) which is stakes minus winnings from Czech 
customers. 
Further, in a global liquidity context, where Czech customers can be 
matched against non-Czech customers, the calculation ‘stakes minus 
winnings’ does not equal the commission generated for a betting 
exchange operator and taking such an approach leads to considerable 
volatility and can result in double taxation or potentially untaxed 
revenue. 

Vysvětleno. 
Připomínkové místo v průběhu vypořádání připomínek blíže doplnilo, 
v čem by měla spočívat tvrzená odchylka mezi rozdílem vkladů a výher 
a provizí provozovatele, která by měla způsobovat naznačené problémy. 

Je však třeba konstatovat, že výpočet základu daně z hazardních her 
v případě internetových her, při kterých tuzemští hráči hrají proti 
zahraničním hráčům, podle účinného i navrhovaného znění zákona 
o dani z hazardních her, zásadně odpovídá provizi provozovatele 
z takové hry plynoucí od tuzemských hráčů. Při výpočtu daně plynoucí 
z takového provozování je totiž nezbytné vzít v úvahu § 2 odst. 3 
zákona o dani z hazardních her, který u těchto her zahrnuje do předmětu 
daně nejen provozování pro tuzemského hráče, ale rovněž provozování 
pro zahraničního hráče, se kterým tuzemský hráč konkrétní hru hraje. 
Příklady a výpočty, které připomínkové místo dodatečně zaslalo, však 
tomuto neodpovídají, když do výpočtu daně konzistentně nezahrnují 
sázky plynoucí od zahraničního hráče hrajícího s tuzemským hráčem a 
výhry plynoucí k tomuto hráči. Při zohlednění těchto skutečností pak 
výsledek výpočtu provedený podle účinné i navrhované právní úpravy 
odpovídá, pokud jde o standardní případy, výši provize provozovatele 
z takové hry připadající na tuzemské hráče. 

Pokud jde o zamezení dvojímu zdanění, to bohužel nelze s ohledem na 
neexistenci mezinárodních smluv, které by se týkaly daně z hazardních 
her a obdobných daní v zahraničí, zcela zajistit. Zákon o dani 
z hazardních her k mezinárodnímu prvku přistupuje tak, že základ daně 
pro tyto hry upravuje tak, aby došlo v typickém případě ke zdanění 
odpovídající části provize připadající na tuzemské hráče, a to podle 
poměru jejich vkladů ke všem vkladům do dané hry, neboť Ministerstvo 
financí je toho názoru, že tato koncepce nejlépe odpovídá principu 
zdanění v místě spotřeby. Jedním z cílů zákona o dani z hazardních her 
je zamezit škodlivým důsledkům hazardních her, a proto není vhodné 
zdaňovat pouze provize připadající na výhry plynoucí do České 
republiky a naopak rezignovat na provize fakticky plynoucí z vkladů 
pocházejících z České republiky.  

Kromě toho platí, že právní předpisy je třeba formulovat obecně, aby 
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pokryly širokou množinu reálných situací, ale přitom se nestaly 
kazuistickými.  

K výslovnému uvedení provize jako základu daně u dotčených her lze 
uvést, že tento způsob zakotvení není vhodný, neboť nezohledňuje jiná 
plnění, která provozovatelé mohou požadovat vedle nebo namísto 
provize. V neposlední řadě smlouvy příkazního typu označují odměnu 
různým způsobem, nejen jako provizi, přičemž souhrnný pojem 
v českém právním řádu upraven není. Ostatně právě z těchto důvodů je 
pojem vklad v § 4 odst. 1 písm. c) zákona o hazardních hrách 
formulován obecně, což koresponduje s výše uvedeným požadavkem na 
tvorbu právních předpisů. 

Konečně je třeba zdůraznit, že s ohledem na účinnou regulaci v zákoně 
o hazardních hrách je případné provozování sázkové burzy 
problematické. Připomínka jde proto z tohoto pohledu zásadně nad 
rámec navrhované novely. 

139. Asociace malých 
a středních 
podniků a 

živnostníků 

1. D ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 
Zrušení superhrubé mzdy – rozumíme důvodové zprávě, ale jelikož 
benefity pro malé podnikatele z tohoto kroku se nejeví jako převažující, 
vyjadřujeme souhlas s výhradou. Zrušení superhrubé mzdy dává 
smysl s ohledem na sladěnost s daňovými systémy v EU, současně ale 
nevyhovuje obecnému trendu zvyšování požadavku na transparentnost 
ve společnosti, navíc panuje obava, že nastane navýšení nákladů firem 
s tímto krokem spojených, jakož patrně i navýšení daně samotné.  
 
Odůvodnění 
Zrušení superhrubé mzdy – rozumíme důvodové zprávě, ale benefity 
z tohoto kroku se nejeví jako převažující, proto souhlasíme 
s výhradou. Zrušení superhrubé mzdy dává smysl s ohledem na 
sladěnost s daňovými systémy v EU, současně ale nevyhovuje 
obecnému trendu zvyšování požadavku na transparentnost ve 
společnosti, navíc panuje obava, že nastane navýšení nákladů firem 
s tímto krokem spojených, jakož patrně i navýšení daně samotné. Za 
zásadní považujeme to, že pakliže nebude prokazatelné, že se nijak 
nezvýší daňové zatížení OSVČ, nebudeme moci zrušení superhrubé 
mzdy podpořit. Další námitky nejsou charakteru zásadního, nicméně je 
třeba je rovněž vzít v potaz: 

- Sazba daně 15% v daňovém systému nadále zůstává (např. 
srážkové daně), tedy nejde o zjednodušení systému jako takového.  

- Každá legislativní změna ve firmách je časovým a finančním 
nákladem (vyškolení, změna softwaru, změna v evidenci a administraci 

Bere se na vědomí. 
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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atd.). Nepřinese-li tedy zřetelný efekt, nelze ji vnímat pozitivně. 

- Řada zaměstnavatelů se přiklání k transparentnosti 
vyplácených prostředků – tedy považují za správné, aby jejich 
zaměstnanci na výplatní pásce viděli, kolik celkem je vynaloženo na 
jejich pracovní místo, resp. kolik stojí jejich práce.  

- Je též považováno za správné, aby bylo jednoduše zřejmé 
celkové odvodové břemeno z příjmu (mzdy, platu) – tj. odvod státu. 

139. Asociace malých 
a středních 
podniků a 

živnostníků 

2. D Zrušení solidární daně a současné zavedení progrese zdanění (§ 16 
- Sazba daně) - nelze souhlasit. Solidární daň byla původně důvodově 
zavedena na dobu určitou a měla být zrušena, nikoli nahrazena daní 
progresivní a tím trvale zakomponována do standardní daňové sazby. 
 
Odůvodnění 
Zrušení solidární daně a současné zavedení progrese zdanění (§ 16 
- Sazba daně) – nelze souhlasit.  

- Solidární daň byla původně důvodově zavedena na dobu 
určitou a měla být zrušena, nikoli nahrazena daní progresivní a tím 
trvale zakomponována do standardní daňové sazby.  
 
- Skokové navýšení o celých 5% na měsíčním příjmu 125.000 je 
dostatečně vysoké k tomu, aby motivovalo k nežádoucímu obcházení 
zákona.  
 
- Zvyšování příjmů lidí v ČR na úroveň západní Evropy je 
trend. Tato daň jde proti tomuto trendu, a je vnímána jako trest za 
úspěch. 
 
- Jde prakticky navíc o zvýšení daňové zátěže poplatníků, 
přičemž vláda se zavázala k tomu, že k daňovému navýšení v ČR 
nedojde.   

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. 

139. Asociace malých 
a středních 
podniků a 

živnostníků 

3. D Příjmy z pronájmu - § 9 zákona – nelze dohledat, z návrhu zmizel 
bez komentáře. Dotaz zní: jde o chybu, potažmo - kam se ztratil? Jak 
konkrétně (jakou sazbou a dle jakého §) by se zdaňovaly příjmy 
z pronájmu? 
 
Odůvodnění 
Příjmy z pronájmu - § 9 zákona – nelze dohledat, z návrhu zmizel 
bez komentáře, potažmo není zřejmé kam se ztratil. Jak konkrétně 
(jakou sazbou a dle jakého §) by se zdaňovaly příjmy z pronájmu? 

Vysvětleno. 
Připomínka se pravděpodobně týká úplného znění dotčeného návrhu 
zákona. V úplném znění není ustanovení § 9 uvedeno, jelikož není 
na základě návrhu zákona novelizováno a tudíž jej není nutné v úplném 
znění uvádět. Tento příjem bude zdaňován sazbou podle § 16 zákona o 
daních z příjmů. 
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139. Asociace malých 
a středních 
podniků a 

živnostníků 

4. D Příjmy ze závislé činnosti  § 6  - V tomto ustanovení nejsou 
navrhovány žádné zásadní změny k připomínkám, přesto navrhujeme 
otevřít debatu ve smyslu zrušení zdanění používání vozu pro služební 
i soukromé účely sazbou 1% (tj. vypustit odst. 6 §6).  
 
Odůvodnění 
Příjmy ze závislé činnosti  § 6  - V tomto ustanovení nejsou 
navrhovány žádné zásadní změny k připomínkám, přesto navrhujeme 
otevřít debatu ve smyslu zrušení zdanění používání vozu pro služební 
i soukromé účely sazbou 1%, tj. vypustit odst. 6 §6 ve znění:   

 (6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové 
vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za 
příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý 
i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté 
nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla 
u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi 
vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, 
pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se 
posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní 
měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem 
zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel 
zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za 
sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé 
účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší 
vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel 
zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových 
vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 
1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel poskytnutých pro 
služební i soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.  

Odůvodnění:  Rozdíl ve výpočtu mzdy bez vozidla a s vozidlem - 
příklad:  

- Poskytnutí vozidla v ceně 600 tis. CZK včetně DPH 
bezúplatně zaměstnanci.  
- Vliv na čistý příjem zaměstnance je snížení o 1 875,- 
CZK/měsíčně  
- Vliv na mzdové náklady firmy – navýšení o 2 040,- CZK/ 
měsíčně  
Tyto náklady velmi často mohou vést k dohodě, že zaměstnanec 

Nevyhověno.  
 Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření 
stávajícího objemu úprav. Návrh je zcela mimo základní principy 
zdaňování příjmů ze závislé činnosti. 
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nepřiznává, že vozidlo používá k soukromým účelům. Důsledky jsou:  

• PHM na soukromé jízdy zaměstnanců zůstávají nákladem 
firmy – takže se nezákonný postup stává dalším bonusem pro 
zaměstnance (neplatí PHM za soukromé kilometry)  
• Není aplikován paragraf 78 a 78a) – korekce při nákupu 
dlouhodobého majetku, kde by se odváděla DPH u vozů s vyšším 
počtem soukromých kilometrů  
• Při nákupu aut jsou firmy proto opatrné – nechtějí kupovat 
dražší auta, a to nepodporuje rozvoj vozového parku a prodej aut 
v České republice  

Efekt po navrhovaném zrušení §6:  

Podnikatelé i zaměstnanci by byli motivováni rozdělovat cesty na 
služební a soukromé => Padla by finanční překážka při nákupu aut => 
Tím by se zvýšil výběr daně z příjmu i DPH o výše uvedené položky 
=> tím se podpoří prodej aut firmám, s tím spojené servisní služby a 
také podnikatelé získají další legální motivační nástroj ve vztahu 
k zaměstnancům – oficiální přidělení kvalitního vozu i pro soukromé 
používání.  

139. Asociace malých 
a středních 
podniků a 

živnostníků 

5. D Obecná poznámka – předložené návrhy zákonů neobsahují 
prakticky žádná opatření k podpoře a rozvoji podnikání, potažmo 
žádná ustanovení například k novým odpočtům z daní, které by 
podpořily rozvoj malého a středního podnikání.  

Bere se na vědomí. 

139. Asociace malých 
a středních 
podniků a 

živnostníků 

6. D ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH 
Nelze souhlasit s rozdílnou skladovací kapacitou daňového skladu 
LPG oproti klasickým palivům – tj. navrhujeme vypuštění části 
písmene v §59, odst. 8, písm. c) zákona ve znění:  
 
Odůvodnění 
Nelze souhlasit s rozdílnou skladovací kapacitou daňového skladu 
LPG oproti klasickým palivům – tj. navrhujeme vypuštění části 
písmene v §59, odst. 8, písm. c) zákona o spotřebních daních ve znění:  

c) jehož skladovací kapacita je nejméně 50.000 litrů minerálních olejů, 
to neplatí pro daňový sklad zkapalněných ropných plynů, jehož 
skladovací kapacita musí být nejméně 200 000 litrů  

Odůvodnění: 
- Podmínka,  že minimální skladovací kapacita daňového skladu 
LPG musí být 4x větší, než minimální skladovací kapacita skladu 
s klasickými palivy, byla do zákona vložena před mnoha lety z důvodů 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních. . 
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předcházení daňovým únikům. Od té doby ale došlo k řadě 
legislativních změn, byly stanoveny kauce pro distributory (včetně 
distributorů LPG), zavedena záznamní a oznamovací povinnost, bylo 
implementováno kontrolní hlášení 
 
- Podíl LPG na trhu pohonných hmot jsou necelá 2%, významně 
nižší je jak spotřební daň, tak samotná cena produktu a konečně i riziko 
daňového úniku. I kdyby k daňovým únikům na LPG docházelo (což 
prakticky nedochází), byla by jejich hodnota pouhým zlomkem toho, 
co by se mohlo dít v oblasti klasických paliv. Přesto je požadavek na 
sklad LPG přísnější, což odporuje logice a proporcionalitě věci. 
 
- Podmínka velikosti skladu tak dnes už nemá jiný efekt, než 
bránění zdravé konkurenci. Zprovoznění skladu o kapacitě 200m3 je 
pochopitelně mnohem komplikovanější, ekonomicky i technicky 
náročnější, než zřízení skladu o kapacitě 50m3 – dopad na malé a 
střední podnikatele je tak výrazně negativní 

140. Asociace pro 
kapitálový trh 

1. D V návrhu změny DPFO se v návaznosti na zrušení superhrubé mzdy, 
zvyšuje zdanění fyzických osob z 15% na 19%, resp. až na 24% u 
příjmů převyšujících 1,5 milionu korun. Tato zvýšená sazba dopadne 
na základě §10 však také na příjmy z obchodování s cennými papíry. 
Tímto se zvyšuje zdanění investování, a to o 4%, případně pak o 9% 
v případě příjmů nad 1,5 milionu Kč v případě nesplnění podmínek 
časového testu na základě ust. §4 odst. 1) písm. x) nebo osvobození 
příjmů do 100 tisíc na základě ust. §4 odst. 1) písm. w).  
 
Dojde tak k nevýhodnější úpravě obchodování s cennými papíry, 
přičemž však nebyla provedena analýza zabývající se dopady na 
kapitálový trh a oblast investic. V tomto případě se  jednomu typu 
produktů a investování se daňové podmínky zhoršují, přičemž 
kupříkladu u příjmů z investování zdaňovaných srážkovou daní ke 
změně nedochází.  
 
Jakékoliv zásahy do oblasti investic by vždy měly být minimální, a 
především koncepční, proto prosíme Ministerstvo financí ještě o 
zvážení navrhované úpravy pro oblast investic. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

1. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
Obecně považujeme novou kodifikaci opravy základu daně za positivní 
změnu oproti stávající praxi. Avšak detaily a některé podmínky 
navrhované úpravy vedou k situaci, kdy oprava základu daně není 
efektivně možná u poplatníků, kteří poskytují kontinuálně své služby 
na měsíční bázi velkému množství zákazníků. Ověření plnění 
podmínek je z hlediska jejich množství a limitací velmi náročné a 

Vysvětleno. 
Z podstaty navrhovaných ustanovení plyne, že provedení opravy 
základu daně v případě nedobytné pohledávky předpokládá průběžné 
individuální sledování jednotlivých pohledávek, protože přílišná 
paušalizace by vedla k nepřípustnému rozšiřování působnosti 
předmětných ustanovení. Současně však byly navrženy některé dílčí 
úpravy, zjednodušující postup plátců – věřitelů poskytujících své služby 
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fakticky znamená manuální prověřování každé (jednotlivé) pohledávky 
a jejího stavu vůči podmínkám zákona o DPH. Toto není v případě 
mobilních operátorů a jiných oblastí podnikání s velkým množstvím 
menších a kontinuálně poskytovaných obchodních služeb a transakcí 
proveditelné. Zároveň některé lhůty administrativního charakteru činí 
splnění podmínek opravy základu daně prakticky nemožné.  
 
Obecný návrh: „praktická neproveditelnost opravy základu daně“ 
  
1.1. Obecně tedy navrhujeme, aby byla provedena revize 
jednotlivých podmínek tak, aby jejich splnění bylo možné i u 
plátců DPH (věřitelů), kterým vzniká velké množství dílčích 
pohledávek na kontinuální bázi.  
 
V opačném případě by se pak jednalo efektivně o diskriminaci těchto 
odvětví z důvodu nemožnosti provést opravu základu daně.  
 
Aby při současném návrhu úpravy vůbec byla možná realizace opravy 
základu daně v oblasti plátců poskytujících telekomunikační služby, 
navrhujeme následující dílčí připomínky:  

na dlouhodobé bázi velkému počtu odběratelů (seznam dokladů jako 
příloha k dodatečnému daňovému přiznání namísto kopií těchto 
dokladů, nastavení doby vymáhání, opravy v některých případech 
zastavení řízení). 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

2. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
 
Návrh: „zastavení výkonu/exekuce“  
 
1.2. Navrhujeme ustanovení § 42a odst. 1 písm. b) upravit tak, aby 
v případě zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce z důvodu 
nemajetnosti dlužníka resp. zastavení z důvodu, kdy by výtěžek 
nepostačil ke krytí nákladů výkonu rozhodnutí či exekuce, bylo 
možné provést opravu základu daně.  
 
Stávající návrh znění § 42a odst. 1 písm. b) neumožňuju opravu 
základu daně provést, pokud by výkon rozhodnutí nebo exekuce byl 
zastaven. Důvodem zastavení výkonu rozhodnutí či exekuce dle 
příslušných předpisů však mohou být nemajetnost dlužníka resp. 
situace, kdy průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že by výtěžek 
nepostačil ani ke krytí jeho nákladů (viz např. § 268 odst. 1 písm. e) 
občanského soudního řádu). Z těchto legitimních a příslušnými zákony 
předvídaných důvodu je možné taktéž zastavit výkon rozhodnutí či 
výkon exekuce. U těchto situací je tedy jasné, že pohledávka věřitele 
nebude uspokojena, a proto by měla být umožněna oprava základu 
daně.  

Vyhověno. 

141. Asociace 
provozovatelů 

3. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  

Vyhověno částečně. 
Aplikovatelnost ustanovení se vzhledem k vypuštění podmínky 
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mobilních sítí  
Návrh: „úmrtí dlužníka“  
 
1.3. Navrhujeme ustanovení § 42a odst. 1 písm. d) upravit tak, aby 
titul pro opravu bylo vždy úmrtí dlužníka  
 
V případě, že neuhrazená pohledávka přechází na dědice (a tedy je 
teoreticky možné uvažovat, že bude dědicem uhrazena), nelze beze 
zbytku aplikovat ostatní podmínky pro provedení opravy základu daně. 
Jedná se například o podmínku, kdy dlužník (tedy nově dědic) nebude 
plátcem DPH. Např. pokud v dědictví přejde na některého z dědiců 
pouze pohledávka, ale na tohoto dědice nepřejde status plátce daně z 
důvodu nesplnění § 6e zákona o DPH (např. jiný z dědiců pokračuje v 
ekonomické činnosti). V těchto případech a zřejmě budou nastávat i 
jiné, není možné současně splnit podmínku § 42a odst. 1 písm. d) a 
ostatní podmínky zároveň, a proto tedy právní normu nelze aplikovat. S 
ohledem na princip racionálního zákonodárce je nutné uvedené 
ustanovení modifikovat, pročež navrhujeme deklarovat, že opravu lze 
provést při úmrtí dlužníka a případně upravit navazující ustanovení 
administrativního či procesního charakteru (např. doručování 
opravného dokladu apod.).  

plátcovství dlužníka významně rozšiřuje. V kontextu ostatních 
podmínek pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky nicméně nelze v případě smrti dlužníka omezit pouze na 
tuto skutečnost, ale je (stejně jako u ostatních podmínek) stanoveno, že 
věřitel musí být ve věci zaplacení své pohledávky aktivní a musí 
disponovat důkazy svědčícími o tom, že jeho pohledávka skutečně 
nebude uhrazena. Proto je provedení opravy základu daně v případě 
smrti dlužníka odvislé od výsledku řízení o pozůstalosti resp. dědického 
řízení. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

4. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
 
Návrh: „5-letá lhůta při běžícím řízení“  
 
1.4. Navrhujeme změnit lhůtu v § 42a odst. 1 písm. f) ze stávajících 
5 let na 3 roky  
 
Stávající pětiletá lhůta je z hlediska náročnosti související 
administrativy a archivace příslušných podkladů příliš dlouhá na to, 
aby bylo možné efektivně provádět opravu základu daně. Navrhujeme 
proto tedy tuto lhůtu zkrátit na 3 roky, což bude odpovídat obecné 
daňové standardní prekluzivní lhůtě a příslušné údaje tedy bude mít 
většina daňových subjektů k dispozici v tzv. „živých účetních 
systémech“, čili nikoliv v systémech archivujících příslušné údaje, data 
a dokumenty, odkud je jejich extrakce složitější. Zároveň tříletá lhůta je 
obecná promlčecí lhůta v obchodních vztazích. Nadto je zřejmé, že 
lhůta 3 let by u neuhrazených pohledávek měla být v obchodním styku 
v ČR dostatečná proto, aby bylo v drtivé většině případů jasné, že daná 
pohledávka nebude již nikdy uhrazena.  

Nevyhověno. 
Lhůta se týká řízení zahájených před promlčením příslušné pohledávky 
a následně se táhnoucích tak, že je překročena 5letá lhůta od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud před uplynutím této lhůty 
budou naplněny (všechny) podmínky pro provedení opravy základu 
daně, postup s využitím kvalifikovaného odhadu se vůbec neuplatní. Při 
navrhování 5leté lhůty se vycházelo z toho, že příslušná řízení budou 
zpravidla zahajována až s určitým odstupem po uskutečnnění plnění, 
dále je nutné počítat s určitou délkou řízení, přičemž s využitím 
kvalifikovaného odhadu by měl postupem nikoliv prioritním, ale 
„náhradním“ právě a pouze v případech složitých a dlouhých řízení, kde 
podle judikatury Soudního dvora Evropské unie nelze opravu základu 
daně vázat až na skončení těchto řízení nebo jejich příslušné části. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

5. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
 

Vyhověno částečně. 
Došlo k vypuštění kritéria nespolehlivosti v době provedení opravy. 
Kritérium nespolehlivosti ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bylo 
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Návrh: „existence nespolehlivého plátce“  
 
1.5. Navrhujeme v ustanovení § 42a odst. 3 písm. f) odstranit 
podmínku, že dlužník „je“ nespolehlivým plátcem a ponechat 
pouze podmínku, že dlužník ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (DUZP) byl nespolehlivým plátcem  
 
V situaci kdy poplatník jako věřitel v okamžiku vystavení 
faktury/daňového dokladu (DUZP) poskytuje služby svému 
zákazníkovi a tento zákazník není nespolehlivý plátce, věřitel je v 
dobré víře, že mu pohledávka bude uhrazena. Věřitel zároveň k DUZP 
nemá šanci jakýmkoli způsobem predikovat, že se jeho obchodní 
partner v čase mezi DUZP a okamžikem, kdy lze realizovat opravu 
základu daně stane nespolehlivým plátce. Ponechání takovéto 
podmínky zjevně narušuje principy racionálního očekávání a dobré 
víry jakožto základních kamenů každé právní úpravy. Nadto je třeba 
poukázat, že limitace možností opravy základu daně založené na 
ekonomické predikci platební schopnosti odběratele je již zakotvena v 
návrhu novelizace v bodu § 42a odst. 3 písm. j). I z tohoto důvodu je 
ponechání testu zda dlužník „je“ (tj. v době opravy) nespolehlivý plátce 
nadbytečné.  

nahrazeno nutností sledovat případnou nespolehlivost odběratele již na 
počátku obchodního vztahu, což v kontextu celého ustanovení (dobrá 
víra ve věci zaplacení poskytnutého plnění) lépe odpovídá nutnosti 
posouzení všech rizik již na začátku obchodního případu. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

6. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
 
Návrh: „podmínka vědět měl a mohl“  
 
1.6. § 42a odst. 3 písm. j) - navrhujeme zrušit, alternativně pak 
modifikovat tak, aby při existenci verifikace platební morálky 
stávajícími kreditně-rizikovými metodami při běžném obchodním 
styku bylo možné podmínku existence dobré víry splnit.  
 
§ 42a odst. 3 písm. j) obsahuje test „věřitel vědět měl a mohl“, že 
pohledávka nebude v budoucnu uhrazena. Domníváme se, že tato 
podmínka vnáší extrémní právní nejistotu z hlediska možnosti, zda 
vůbec lze uplatnit opravu základu daně. Zároveň klade extrémní nároky 
na schopnost poplatníka prokazovat tzv. dobrou víru a archivovat 
související podklady či informace k datu vzniku pohledávek, u kterých 
by se např. po 5letech mohla uplatnit oprava základu daně. 
 
Z tohoto důvodu navrhujeme toto ustanovení zrušit. Alternativně 
navrhujeme např. v rámci důvodové zprávy nastínit možnosti, jak 
splnění této podmínky dostát (např. existencí a aplikováním systému 
kredibility zákazníků při uzavírání smluvních vztahů např. 
prostřednictvím relativně běžně užívaných tzv. „databází dlužníků“ 

Vyhověno částečně.  
Stejně jako je provedení opravy základu daně podmíněno vždy 
iniciativou na straně věřitele ve věci zaplacení plnění, tak i dobrá víra 
v toto zaplacení je nezbytnou podmínkou pro provedení opravy základu 
daně a bez ní se nelze uplatnit právo na provedení opravy základu daně.   
Ustanovení bylo přeformulováno tak, aby dobrá víra byla posuzována 
vždy s ohledem na okolnosti konkrétního dodavatelsko – 
odběratelského vztahu. 
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typu SOLUS). V opačném případě se domníváme, že by tato podmínka 
činila možnost opravy základu daně v podstatě nemožnou (zejména u 
subjektů, jejichž zákazníky tvoří většina populace a podnikatelských 
subjektů v České republice, mezi nimiž se ve statisticky 
nezanedbatelné míře vždy objevují i osoby, které dlužné částky 
neuhradí), přičemž samozřejmě tyto podnikatelské subjekty verifikují 
zákazníky při uzavírání smluvních vztahů. 
 
Zároveň pokud se v průběhu smluvního vztahu uzavřeného na dobu 
určitou tito poplatníci dozvědí, že jejich obchodní partner může mít 
problém se solventností, související právní předpisy (např. zákon o 
elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. - viz § 65 odst. 3 a 
definice opožděného placení resp. soustavného neplacení jako titul pro 
možnost ukončit smluvní vztah) a na ně navazující smluvní podmínky 
neumožňují při trvajících obchodním vztahu tento ukončit ihned, ale až 
po nějaké době neplacení. Fakticky pak tyto subjekty nemohou díky 
příslušné právní úpravě svým vlastním rozhodováním rychle a účinně 
předcházet vzniku některých neuhrazených pohledávek v průběhu 
obchodního vztahu, ale mohou tak činit až se zpožděním.  
 
V neposlední řadě pak možnost predikovat platební morálku zákazníků 
omezuje v případě vzniku pohledávek z titulu poskytování plnění na 
dlouhodobé nebo opětovné bázi zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele, který se dle ustanovení § 20za vztahuje i na vztahy vzniklé 
v rámci podnikání dotčených osob. Dle logiky ustanovení § 20z tohoto 
zákona je možné posuzovat schopnost a ochotu zákazníků plnit své 
závazky (hradit pohledávky) na počátku v rámci uzavírání obchodního 
vztahu (na dlouhodobé/opětovné bázi), nikoliv v jeho průběhu. 
Fakticky tedy zákon o ochraně spotřebitele ve vztahu k určité části 
plátců DPH omezuje v případě poskytovatelů telekomunikačních 
služeb možnosti predikovat platební chování v průběhu běžícího 
kontraktu, tedy neumožňuje toto činit ve vztahu ke každé jednotlivé 
pohledávce vznikající u kontinuálního obchodního vztahu. Zároveň, viz 
výše, nezaplacení jedné faktury není právně přípustný důvod pro 
zrušení smluvního vztahu. Tato zákonná omezení tedy vedou k situaci, 
kdy poskytovatel telekomunikačních služeb se nemůže vyvarovat svým 
jednáním vzniku určité části nedobytných pohledávek. Proto by jednání 
v souladu se zákonnými předpisy nemělo vylučovat tzv. dobrou víru 
poskytovatele a tedy vyloučení aplikace omezení opravy základu daně 
z důvodu „vědět měl a mohl“. Samozřejmě, jak navrhujeme výše, pro 
splnění testu dobré víry, je nezbytné, aby existoval zdokumentovaný a 
ekonomicky racionálně nastavený systém verifikace kredibility 
zákazníků při uzavírání smluv s plněním na kontinuální bázi (např. 
verifikace skrze disponibilní databáze dlužníků či jiný kreditně-
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scoringový mechanismus či proces minimalizující vznik nedobytných 
pohledávek).  

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

7. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
 
Návrh: „lhůta 15 dní od zjištění skutečností pro vystavení 
opravného dokladu“  
 
1.7. Upravit § 42f odst. 1 tak, aby příslušná 15ti denní lhůta pro 
vystavení opravného dokladu byla stanovena na 3 měsíce od 
okamžiku zjištění rozhodných skutečností  
 
V praxi s ohledem na (i) dobu, která uběhla od data uskutečnění 
zdanitelného plnění dané pohledávky, (ii) příslušnou dokumentaci a 
podmínky pro provedení opravy základu daně a (iii) nutnost poměrně 
komplikovaného právního posouzení (např. situací insolvence či jiných 
řízení) zda lze opravu základu daně aplikovat či ne, se domníváme, že 
stávající 15ti denní lhůta znamená faktickou nemožnost tyto všechny 
nutné údaje a doklady zanalyzovat a opravu provést. Na rozdíl od 
běžného vystavení daňového dokladu nebo zahrnutí přijatého daňového 
dokladu do daňového přiznání se jedná o specializované posouzení 
založené na historických informacích a dokumentech vyžadující jejich 
posouzení. Proto z hlediska patnácti denní lhůty ode dne zjištění 
skutečnosti je nemožné předpokládat, že by realizace opravy vícero 
případů byla možná. S ohledem na společnosti poskytující velký rozsah 
služeb velkému rozsahu zákazníků tak de-facto tyto opravy není možné 
realizovat. 
 
V některých případech se stává, že příslušné dokumenty v relevantních 
řízeních jsou buď zveřejňovány se zpožděním (se zpětnými účinky), 
nebo se do majetkové a vědomostní sféry poplatníků dostávají pozdě 
díky pomalosti procesů publikování rozhodnutí v daných řízeních. Tato 
zpoždění jsou často větší než 15 dní od data, kdy nabyly dané 
skutečnosti právní moci. V těchto situacích pak tedy nezbývá žádný 
časový prostor na jejich zohlednění při realizaci opravy základu daně a 
natož pak na jejich revizi a posouzení, zda jsou podmínky opravy 
splněny. Ponechání stávající lhůty by tedy znemožnilo aplikaci 
navrhované úpravy ze strany poplatníků.  
 
Proto navrhujeme prodloužit tuto lhůtu na 3 měsíce. S ohledem na 
prodloužení navrhované lhůty je pak nutné toto zohlednit i v 
prodloužení obecné prekluzivní lhůty navázané na možnost opravy dle 
§ 42a odst. 1 písm f).  

Vyhověno částečně. 
Lhůta pro vystavení daňového dokladu byla prodloužena na 30 dní, což 
je dostatečný časový prostor vzhledem k tomu, že počátek běhu lhůty 
pro vystavení základního opravného daňového dokladu je odvislý ode 
dne zjištění relevantních skutečností. Lhůta pro vystavení opravného 
daňového dokladu tak nezačíná běžet dnem existence skutečností 
rozhodných pro opravu (např. dnem nabytí právní moci příslušného 
rozhodnutí), ale dnem jejich zjištění. Vzhledem k tomu, pokud okamžik 
zjištění těchto skutečností závisí na jejich zveřejnění, nemůže lhůta pro 
vystavení základního opravného daňového dokladu marně uběhnout 
z důvodu pozdního zveřejnění těchto skutečností. 
30denní lhůta by neměla činit problémy, což však samozřejmě závisí na 
nastavení interních firemních mechanismů. Při návrhu zákonné úpravy 
opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky se vycházelo 
z předpokladu, že poskytovatelé zdanitelných plnění (dodavatelé zboží 
a služeb) průběžně sledují ne/zaplacení svých pohledávek a při jejich 
nezaplacení činí (a evidují) úkony za účelem jejich úhrady.  
Totéž platí pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky v případě jejího provádění na základě kvalifikovaného 
odhadu. 
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141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

8. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
 
Návrh: „větší množství daňových dokladů jako příloha daňového 
přiznání“  
 
1.8. Upravit § 42g odst. 2 tak, aby bylo umožněno provést opravu 
základu daně u většího množství pohledávek  
 
U daňových subjektů typu telekomunikačních operátorů s počtem 
pohledávek v řádu milionů kusů měsíčně se i v případě velmi nízkého 
procenta nedobytných pohledávek, které by se kvalifikovaly pro opravu 
základu daně, bude jednat o vysoké počty daňových dokladů. Takovéto 
počty dokladů pak nebude možné ať již z důvodu efektivity této 
činnosti nebo velikosti příloh přiložit k povinně elektronickému podání 
daňového přiznání. Navrhovali bychom tedy modifikaci příslušného 
ustanovení tak, aby bylo možné realizovat i opravy základu daně u 
většího množství pohledávek (např. nahrazení příloh daňového přiznání 
interní evidencí, či speciální záznamní povinností).  

Vyhověno. 
Jako alternativní příloha k daňovému přiznání se navrhuje seznam 
daňových dokladů včetně všech jejich povinných náležitostí. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

9. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
 
1.9. Další  
 
Nad rámec výše uvedených připomínek bychom chtěli upozornit, že 
pro možnost ověření podmínky dle § 42a odst. 3 písm f) bude nejspíše 
nutné, aby správce daně zveřejňoval status nespolehlivého plátce tak, 
aby tento status mohl být ověřitelný k libovolnému datu (DUZP) v 
minulosti.  
 
Domníváme se, že např. situace, kdy odběratel byl např. k DUZP dané 
pohledávky nespolehlivým plátcem, ale v době opravy již 
nespolehlivým plátcem není, není na webovém portálu adisre.mfcr.cz k 
dispozici. Pokud nebude existovat příslušná veřejná databáze s těmito 
údaji o stavu nespolehlivého plátcovství, bude na každém jednotlivém 
poplatníkovi, aby si generoval kompletní databázi nespolehlivých 
plátců ve vztahu ke všem svým zákazníkům pokaždé při vystavení 
faktury (z nichž drtivá většina nakonec pohledávky uhradí) jen proto, 
aby byl u části neuhrazených pohledávek schopen po čase (někdy i 
několika letech) určit, zda daná pohledávka nevznikla v době, kdy byl 
daný dlužník nespolehlivým plátcem. Předpokládáme, že na takovéto 
globální a každoměsíční ověřování u všech vystavených faktur ze stran 
telekomunikačních operátorů (tedy v podstatě všichni plátci v ČR) není 
kapacitně portál adisreg.mfcr.cz přizpůsoben. Nadto takováto činnost 

Nevyhověno.  
Aby mohl věřitel být v dobré víře ohledně předpokladu o (budoucím) 
zaplacení jím poskytnutého zdanitelného plnění, musí ověřovat 
nespolehlivost (mj.) svých odběratelů na počátku obchodního vztahu (tj. 
v době, kdy je údaj o případné nespolehlivosti plátce (odběratele) 
veřejně dostupný.  
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není z pohledu nároků na kapacity příslušných IT řešení efektivní, 
neboť v důsledku relativně nízkého procenta nakonec neuhrazených 
pohledávek se nakonec z drtivé míry ukáže jako zbytečná. 
 
Zde je nutno podotknout, že v situaci kdy stát klade na poplatníky 
legitimní podmínky pro realizaci určitého práva (zde kontrola statusu 
nespolehlivého plátce jako podmínky pro opravu základu daně) by však 
zároveň stát měl být schopen zpřístupnit relevantní informace pro 
ověření splnění podmínek jím vyžadovaných (neboť zveřejnění statusu 
nespolehlivého plátce je plně v gesci finanční správy).  

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

10. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky  
 
1.10. Navrhujeme rozšířit možnost opravy základu daně i na 
situace, kdy dlužník není plátce DPH  
 
Z pohledu využití možnosti opravy základu daně u nedobytných 
pohledávek vznikajících v rámci podnikání v telekomunikacích a 
jiných tzv. síťových odvětvích je rozšíření opravy základu daně na 
všechny dlužníky klíčový požadavek, aby novelizace dosáhla ve vztahu 
ke svému záměru alespoň nějaký ekonomický efekt pro tyto subjekty. 
Tato úprava by byla plně v intencích směrnice EU o DPH a logice 
změny spočívající v tom, že jednotliví plátci DPH by neměli 
ekonomicky nést břímě povinnosti odvést DPH i v jimi nezaviněných 
situacích, kdy dlužník neuhradí příslušný daňový doklad. 

Vyhověno. 
 
 
 
 
Během projednávání připomínek v rámci vnějšího připomínkového 
řízení bylo připomínce vyhověno. V další fázi legislativního procesu 
bylo však rozhodnuto o vypuštění této změny. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

11. D 2. K bodu č. 123 (§ 74 odst. 1) – k větě druhé  
 
Návrh:  
 
2.1. Upravit větu druhou ustanovení § 74 odst. 1 tak, aby povinnost 
zohlednit doručený opravný daňový doklad vznikla nejpozději až 
ve zdaňovacím období, ve kterém byl obdržen  
 
Z hlediska toku informací, dokladů, vnitřních kontrolních mechanismů 
a schvalovacích procesů a navazující náročnosti zpracování daňového 
přiznání, kontrolního hlášení a souvisejících povinných evidencí (z 
nichž některé slouží jako nutná podmínka prevence boje proti 
daňových únikům) u středních a větších daňových subjektů nelze 
zajistit, aby opravný daňový doklad přijatý den před posledním dnem 
lhůty pro podání daňového přiznání byl ještě v tomto daňovém přiznání 
zohledněn. Proto navrhujeme upravit tuto lhůtu tak, aby povinnosti k 
zohlednění takového dokladu došlo nejpozději až v daňovém přiznání 
za zdaňovací období, ve kterém byl příslušný opravný daňový doklad 
obdržen. 

Vyhověno jinak.  
Věta druhá v ustanovení § 74 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 
byla vypuštěna.   
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 257 z 301 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

12. D 3.  K bodu č. 124 (§ 74 odst. 2)  
 
Návrh: „oboustranná oprava daně u nevyužitých jednoúčelových 
poukazů“  
 
3.1. Upravit možnost plátce, který vystavil jednoúčelový poukaz, 
který nebyl využit, opravit původně uplatněnou daň (tzn. 
pravděpodobně v ustanovení § 42) v případě, že je schopen částku 
odpovídající neuplatněného poukazu nebo její část prokázat.  
 
V ustanovení věty druhé § 74 odst. 2 je zavedena povinnost plátce, 
které uplatnil u jednoúčelového poukazu odpočet daně tento odpočet ve 
lhůtě opravit, pokud nedošlo ke skutečnému předání zboží/poskytnutí 
služby. Z hlediska zachování principu neutrality navrhujeme obecně v 
situaci zcela nebo částečně „nevyužitého“ jednoúčelového poukazu, 
aby měl plátce, který takový jednoúčelový poukaz vydal, právo opravit 
i daň původně uplatněnou při vydání/převodu tohoto poukazu, avšak 
pouze v případě, že je tento plátce schopen prokázat, že takovýto 
poukaz nebyl zcela nebo zčásti využit.  

Vysvětleno. 
Pro takovou obecnou opravu základu daně na výstupu rovněž 
v případech, kdy plátce, který vystavil poukaz, si ponechá úplatu, 
kterou obdržel za vydání poukazu, není opora ve směrnici o dani z 
přidané hodnoty. Umožnění takové opravy bylo v rozporu s principem 
neutrality. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

13. D 3.  K bodu č. 124 (§ 74 odst. 2)  
 
Návrh: „oprava odpočtu daně versus fikce plnění § 15a odst. 3“  
 
3.2. Upravit větu druhou § 74 odstavce 2 tak, aby se povinnost 
provést opravu odpočtu daně netýkala situace právní fikce uvedené 
v § 15a odst. 3  
 
V ustanovení § 74 odst. 2 větě druhé je normována povinnost provést 
opravu odpočtu daně při nevyužití jednoúčelového poukazu. Zároveň v 
ustanovení § 15a odst. 3 je uvedena právní fikce plnění při přijetí 
jednoúčelového poukazu osobou povinnou přijmout poukaz, která je 
odlišná od osoby, která poukaz prvotně vydala (uvedla do oběhu). Z 
hlediska praxe obchodních modelů založených na využití poukazů, 
které mohou mít více než jeden distribuční mezičlánek, je téměř 
nerealizovatelné provádět opravu základu daně v těchto situacích. 
Jinými slovy, nelze předpokládat a ani prakticky v obchodních vztazích 
realizovat, že plátce, který poukaz vystavil (je tedy v rámci fikce § 15a 
odst. 3 příjemce plnění a při splnění obecných podmínek má nárok na 
odpočet daně), bude informován o skutečnosti, že k využití poukazu 
nedošlo u plátce, který má povinnost takovýto poukaz přijmout. V 
obchodních vztazích jsou běžné situace vícero prostředníků i situace, 
kdy osoba, která má poukaz přijmout, akceptuje takového poukazy od 
vícero jejich vydavatelů, přičemž tyto poukazy jsou vzájemně 
neodlišitelné.  

Vyhověno jinak. 
Text § 15a odst. 3 i § 74 byl přeformulován. 
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Zároveň se domníváme, že v případě aplikace právní fikce § 15a odst. 
3 by byla aplikace opravy daně na základě faktické nerealizace dodání 
plnění kontradiktorní. Nadto se domníváme, že nedochází v situaci 
uplatnění DPH ze strany příjemce a souvisejícího nároku na odpočet u 
výstavce takového neuplatněného kuponu k rozporu se základními 
principy daně z přidané hodnoty.  
 
Kromě jiného, v případě, že by nebylo vyhověno bodu 2, aplikovala by 
se povinnost opravy odpočtu daně u nevyužitých jednoúčelových 
kuponů dle § 74 odst. 2 i ve vztahu k fikci plnění dle § 15a odst. 3 a 
došlo by k porušení neutrality na úrovni výstavce – příjemce poukazu. 
Ve stávajícím návrhu totiž dle našeho názoru neexistuje možnost, aby 
jakýmkoliv způsobem osoba, u které se má poukaz uplatnit, mohla 
opravit původně uplatněnou daň z titulu fikce § 15 odst. 3. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

14. D 4. Obecně k poukazům  
 
Návrh:  
 
4.1. Navrhujeme vymezit v zákoně či zdůvodnit v důvodové zprávě 
rozdílnou definici poukazu ve vztahu k (absentující) definici slevy, 
která obecně nepodléhá novým pravidlům o poukazech  
 
S ohledem na záměry uvedené ve Směrnici Rady (EU) 2016/1065 o 
zacházení s poukazy uvedené pod důvodem č. (4) doporučujeme v 
zákoně vymezit nebo alespoň v důvodové zprávě zdůvodnit, že se nová 
pravidla ohledně poukazů netýkají nástrojů opravňujících držitele ke 
slevě při nákupu zboží nebo služeb. Toto základní vymezení je klíčové 
pro způsob nahlížení na definici poukazů a její odlišení od slev (které 
návrh zákona nijak, ani ideově, vůči poukazům nevymezuje). Zabrání 
se tím tak nejasnosti a mnoha souvisejícím dotazům, kdy by za 
vouchery ze stávajícího návrhu zákona a definic poukazu mohly být 
nesprávně považovány či pochopeny situace typu vydávání slevových 
knížek obsahujících velké množství slev, distribuované předem 
neurčenému počtu subjektů např. formou přílohy k dennímu tisku apod. 
(obsahující např. 100 Kč slevu na nákup klávesnice k počítači), 
přičemž oproti vydání či převodu těchto slevových knížek není ze 
strany jednotlivých článků přijímána žádná úplata, slouží pouze jako 
doklad o nároku na slevu ze strany koncového zákazníka.   

Vyhověno.  
Důvodová zpráva byla doplněna.  
 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

15. D 4. Obecně k poukazům  
 
Návrh:  
 
4.2. Doporučujeme zavést přímo do zákona jasnou definici vydání 

Vyhověno částečně. 
Byla doplněna důvodová zpráva o příklady, různé případy s dopadem 
změny zákona. Do pusatnovení § 15 odst. 4 zákona o dani z přidané 
hodnoty byla doplněna zásada, že poukaz je vydán okamžikem, kdy se 
převede na prvého nabyvatele. 
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poukazu za podmínky související budoucí úplaty a taktéž definici 
osoby výstavce a tuto vymezit oproti osobě „pouhého distributora“.  
 
Zde předpokládáme, že záměrem není zahrnout do definice vystavení 
např. u jednoúčelového poukazu běžné situace, kdy je plátcem A 
vystaveno velké a předem neurčité množství slevových jednoúčelových 
poukazů, uplatnitelných u plátce B, které by jinak splňovali definici 
jednoúčelového poukazu, avšak s jeho vystavením není spojena žádná 
přímá úplata. Pouze v důsledku úspěšnosti marketingové akce, je ze 
strany plátce A vyúčtována služba podpory prodeje, která však z 
hlediska její ceny nezávislá na hodnotě či počtu uplatněných poukazů u 
plátce B.  

 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

16. D 4. Obecně k poukazům  
 
Návrh:  
 
4.3. Dále doporučujeme vymezit kritéria pro určení data vystavení 
jednoúčelového poukazu ve vazbě na datum uskutečnění 
zdanitelného plnění 

Vysvětleno: 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě jednoúčelového 
poukazu je v návrhu zákona již vymezen v § 21 odst. 4 novém 
písmenu  j). 
 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

17. D 5. K bodu 31 (§ 15 odst. 2) - obecně k definici jednoúčelových 
poukazů v situaci nemožnosti stanovit základ daně k datu jeho 
vystavení resp. uskutečnění zdanitelného plnění  
 
Návrh:  
 
5.1. Doporučujeme vymezit či zdůvodnit, zda a jakým způsobem se 
pravidla ohledně jednoúčelových poukazů uplatní i v situaci, kdy 
není předem známa výše základu daně  
 
Jedná se o situace, kdy ostatní kritéria pro jednoúčelové poukazy jsou 
splněna (viz také jejich odlišení od „slev“ výše pod bodem 4.1), avšak 
není k datu vydání či převodu jednoúčelového poukazu známa výše 
základu daně. Například se jedná o případy poukazů (i) vyjádřených v 
procentní výši (např. poukaz na slevu na lyže ve výši 10%) nebo (ii) 
věcně definovaným zbožím či službou (např. poukaz na dětské lyže 
xy), u nichž však není předem známá cena u jejich prodejce, případně 
(iii) se jedná o poukaz na výběr vícero typů zboží s odlišnými cenami. 
 
V této situace se domníváme, že není záměrem, aby takového typy 
poukazů byly považovány za jednoúčelové. 

Vysvětleno.  
Pokud jde o případy uvedené v návrhu, podle názoru Ministerstva 
financí s výjimkou příkladu (i), kdy se jedná o slevový kupon, který 
nespadá do působnosti nových pravidel, ostatní příklady naplňují 
definici jednoúčelového poukazu, za předpokladu, že se jedná o zboží 
ve stejné sazbě daně z přidané hodnoty. 
Znalost údaje o základu daně není pro rozlišení poukazu na 
jednoúčelový nebo víceúčelový relevantní. 

141. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

18. D 6. K přechodným ustanovením ve vztahu o opravě základu daně u 
nedobytných pohledávek  
 
Návrh  

Vyhověno. 
Přechodná ustanovení byla upravena. Není záměrem aplikovat uvedený 
postup až na pohledávky, u nichž datum uskutečnění zdanitelného 
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6.1. Navrhujeme v rámci přechodných ustanovení upravit možnost 
provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky, u níž došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění i před datem účinnosti novely  
 
Navrhuje umožnit opravu daně i u pohledávek vzniklých před datem 
účinnosti novely, přičemž oprava základu daně by se mohla uskutečnit 
až při splnění příslušných podmínek, nejdříve však k datu účinnosti 
novely. V opačném případě za stávajícího znění návrhu, a pokud by 
naše výše uvedené připomínky nebyly zohledněny, bude s ohledem na 
obvyklou délku exekučních, insolvenčních či jiných řízení v ČR možné 
efektivně provádět opravu základu daně až s využitím ustanovení §42a 
odst. 1) písm. f) tedy až v roce 2024. Takto dlouhá prodleva by 
zejména s ohledem na výsledek rozhodnutí Enzo Di Maura a 
Goldsmiths byla přílišná a těžko obhajitelná i s ohledem na povinnost 
ČR harmonizovat své předpisy vůči Směrnici o dani z přidané hodnoty. 

plnění nastalo až po 1. lednu 2019 resp. až ode dne nabytí účinnosti 
návrhu zákona. 
 

150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

1. Z Část čtvrtá Čl. VII – navrhujeme vložit nový bod  
V § 5 odst. 2 žádáme doplnit text ustanovení takto (nebo jinou vhodnou 
formou):  
 
„Osoby, které ve volném daňovém oběhu prodávají vybrané 
výrobky konečnému spotřebiteli, v dokladu o prodeji neuvádí 
údaje o tomto konečném spotřebiteli, pokud o to konečný 
spotřebitel výslovně nepožádá.„   
 
Odůvodnění: 
Dlouhodobě jsou s plněním povinnosti uvádět v dokladu o prodeji 
jméno kupujícího v maloobchodní praxi problémy. Kupující – 
zpravidla nepodnikající fyzická osoba nemá ani zájem své osobní údaje 
prodávajícímu předávat a prodávající nemá oprávnění je po ní 
požadovat. V jednotlivých případech, kdy kupující potřebuje doklad 
„na jméno“, je tento doklad vystavován individuálně, většinou mimo 
pokladní systém a většinou mimo prodejnu. Pokud by kupující 
výslovně žádal vystavení prodejního dokladu tzv. na jméno, byl by 
prodávající i nadále povinen tento doklad bezodkladně vystavit. 
V takovém případě se však předpokládá aktivní spoluúčast kupujícího.  

Vyhověno jinak.  
Již ze stávajícího znění zákona vyplývá, že prodávající nemusí na 
doklad konečného spotřebitele uvádět, pokud si to tento nevyžádá (tedy 
v případě, kdy se jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu, kdy se 
zdanění neprokazuje). V opačném případě by mělo být jak v zájmu 
spotřebitele, tak prodávajícího na doklad kupujícího uvést. Ani správce 
daně si není vědom případů, kdy by nějakým způsobem postihoval 
případy, kdy na příslušném dokladu nebyl uveden údaj o kupujícím a 
tento doklad nemusel být použit k prokázání zdanění. Je také sporné, 
jak by se postupovalo v případě, kdy by prodávající správci daně 
předložil velké množství dokladů na neznámého konečného spotřebitele 
(i ve větších množstvích) s tvrzením, že tento si doklad nevyžádal.  
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 

150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

2. Z Část čtvrtá Čl. VII – navrhujeme vložit nový bod  
V § 5 odst. 6 žádáme doplnit na konec textu stávajícího ustanovení 
větu: 

„Na vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu 
skladované bez daňového dokladu, dokladu o prodeji nebo dokladu 

Vyhověno jinak. 
Je v zájmu subjektu (skladovatele), aby disponoval příslušnými doklady 
(odpovídající účetnictví, atd.) V případě dopravy byla elektronická 
forma připuštěna, protože často nelze efektivně zajistit přítomnost 
dokladu při dopravě. Správce daně navíc nevyžaduje, aby byl příslušný 
doklad skladování fyzicky přítomen, kontrolovaná osoba jej však musí 
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o dopravě se hledí, jako by byly skladovány s příslušným 
dokladem, pokud byl příslušný doklad před zahájením skladování 
přijat správcem daně prostřednictvím elektronického portálu 
správce daně.“ 

Odůvodnění:  
Obdobná výjimka je již podle stávajícího znění zákona připuštěna pro 
vybrané výrobky po dobu jejich dopravy. Je žádoucí a logické připustit 
i následné skladování na základě stejného dokladu nebo jiného dokladu 
prokazujícího zdanění, který byl stejnou formou oznámen správci daně. 
Při velkoobchodních dodávkách probíhá fakturace zpravidla až za 
několik dní, ale doklad o zdanění podle zákona o spotřebních daních 
musí být vystaven bezodkladně. Podmínku bezodkladnosti lze 
v takovém případě zajistit zpravidla výhradně elektronickou formou. 
Na druhou stranu podmínka, že tento doklad bude předem přijat 
zařízením správce daně, eliminuje možnost nekalého jednání.  

bezodkladně předložit.  
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 
 

150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

3. Z Část čtvrtá Čl. VII – navrhujeme vložit nový bod 

V § 6 odst. 4 žádáme doplnit na konec textu stávajícího ustanovení 
větu: 
 
„Na vybrané výrobky osvobozené od daně skladované bez dokladu 
o osvobození se hledí, jako by byly skladovány s příslušným 
dokladem, pokud byl příslušný doklad před zahájením skladování 
přijat správcem daně prostřednictvím elektronického portálu 
správce daně.“ 
 
Odůvodnění:  
Obdobná výjimka je již podle stávajícího znění zákona připuštěna pro 
vybrané výrobky po dobu jejich dopravy. Je žádoucí a logické připustit 
i následné skladování na základě stejného dokladu nebo jiného dokladu 
prokazujícího oprávněné osvobození od daně, který byl stejnou formou 
oznámen správci daně. Při velkoobchodních dodávkách probíhá 
fakturace zpravidla až za několik dní, ale doklad o osvobození od daně 
podle zákona o spotřebních daních musí být vystaven bezodkladně. 
Podmínku bezodkladnosti lze v takovém případě zajistit zpravidla 
výhradně elektronickou formou. Na druhou stranu podmínka, že tento 
doklad bude předem přijat zařízením správce daně, eliminuje možnost 
nekalého jednání.  

Vyhověno jinak. 
Je v zájmu subjektu (skladovatele), aby disponoval příslušnými doklady 
(odpovídající účetnictví, atd.) V případě dopravy byla elektronická 
forma připuštěna, protože často nelze efektivně zajistit přítomnost 
dokladu při dopravě. Správce daně navíc nevyžaduje, aby byl příslušný 
doklad skladování fyzicky přítomen, kontrolovaná osoba jej však musí 
bezodkladně předložit. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 
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150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

4. Z Část čtvrtá Čl. VII – navrhujeme vložit nový bod  
V § 5 zákona žádáme upravit náhradní postup pro případ, kdy není 
z důvodu výpadku na straně správce daně dostupný elektronický portál 
správce daně určený k zasílání dokladů, jimiž lze prokázat zdanění 
dopravovaných (nebo skladovaných) vybraných výrobků.    
 
Stávající znění § 5 odst. 6 lze např. doplnit takto:  
 
„V případě více jak 30minutového výpadku zařízení správce daně 
se má za to, že byl doklad správcem daně přijat, pokud je doklad 
k tomu způsobilý a kontrolovaná osoba prokáže, že řádně učinila 
pokus o jeho přijetí správcem daně prostřednictvím elektronického 
portálu správce daně. Po obnovení funkčnosti zařízení správce 
daně je subjekt vystavující doklad povinen zajistit, aby do 48 hodin 
byl doklad zařízením správce daně přijat.“ 
 
Odůvodnění: 
Stává se, že portál správce daně je neplánovaně nedostupný i více 
hodin. Vystavit v takové situaci „náhradně“ doklad v listinné podobě 
(navíc třeba v noci nebo v době volna) a doručit jej do vozidla 
přepravujícího vybrané výrobky je neřešitelný problém. Zákonem je 
připuštěno vystavování dokladů elektronicky, pokud jsou přijaty 
prostřednictvím elektronického portálu správce daně, je ale nutné 
stanovit také postup pro případ, kdy je tento portál nedostupný.    

Vyhověno jinak. 
V případě, kdy by teoreticky nebyl dostupný portál správce daně, mělo 
by se postupovat standardními postupy vystavování „papírových“ 
dokladů podle § 5, resp. § 6 zákona. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 
 

150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

5. Z Část čtvrtá Čl. VII – navrhujeme vložit nový bod 

V § 42 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) a v § 42c odst. 1 a 2 
navrhujeme rozšířit výčet přípustných vad údajů ve vyjmenovaných 
dokladech takto:  
 
„jsou nesprávné nebo nepravdivé nebo neúplné“ 
 
Odůvodnění:  
Cílem navrhované úpravy je rozšířit možnost prokázat dodatečně 
zdanění vybraných výrobků, nejen u výrobků, které byly dopravovány 
nebo skladovány s dokladem obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé 
údaje, ale i u výrobků, které byly dopravovány nebo skladovány 
s dokladem, který obsahoval údaje neúplné. V praxi nadále přetrvává 
problém, kdy doklad, na kterém je neúplný, byť jeden údaj, není 
správcem daně akceptován a správce daně tuto situaci hodnotí jako 
dopravu bez dokladu ve smyslu § 42 odst. 1 písm. a), případně b).  
Následkem toho nejsou tyto vybrané výrobky uvolněny ze zajištění ani 
v případě dodatečného prokázání jejich zdanění, a to z důvodu, že v § 

Vyhověno jinak. 
Ačkoli chápeme motivaci návrhu, v praxi by bylo velmi obtížné 
rozlišovat, kolik chybějících náležitostí dokladů by bylo možné ještě 
považovat za údaje „neúplné“. Přestože ekonomická motivace 
poctivých subjektů je, aby jim zboží nebylo dočasně zajišťováno, u 
nepoctivých subjektů by tato změna mohla vést k motivaci vystavovat 
doklady pochybné kvality s tvrzením, že údaje na dokladech jsou 
neúplné.  
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 
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42c odst. 1 písm. b) a c) se připouští pouze doklad obsahující 
„nesprávné nebo nepravdivé údaje“. Pokud je možnost dodatečného 
prokázání zdanění připuštěna u nepravdivého údaje, jeví se jako 
odůvodněné připustit tuto možnost i u údajů neúplných.  V řízení by 
pak mělo být prokázáno, zda vady dokladu jsou takové intenzity, že se 
jedná o dopravu bez dokladu, či se jedná „pouze“ o dopravu 
s dokladem, který je neúplný a u něhož lze tuto vadu zhojit dodatečným 
prokázáním zdanění.   

150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

6. Z Část čtvrtá Čl. VII – navrhujeme vložit nový bod 

V § 42c žádáme doplnit text odst. 1 písm. b) a c) takto:  

„Pro účely odst. 1 písm. b) a c) lze skutečnost, že vybrané výrobky 
byly zdaněny nebo byly nabyty oprávněně bez daně, prokázat i 
jiným způsobem než podle § 5 a 6.“ 

Odůvodnění:  
Zákon určuje, že zdanění vybraných výrobků nebo oprávněné nabytí 
vybraných výrobků bez daně se prokazuje daňovým dokladem, 
dokladem o prodeji, dokladem o dopravě dle § 5, resp. dokladem o 
osvobození dle § 6, s povinnými náležitostmi. Nesprávnost nebo 
nepravdivost těchto údajů na dokladech je důvodem pro zajištění 
vybraných výrobků ze strany Celní správy ČR s následným 
propadnutím ve prospěch státu. Zvrátit lze tuto skutečnost tím, že 
subjekt prokáže, že vybrané výrobky uvedené na vadných dokladech 
byly zdaněny. Zdanění se však podle zákona prokazuje bezvadnými 
doklady podle § 5 nebo 6. Proto je třeba tento začarovaný kruh 
zákonem prolomit a připustit i jiný způsob prokázání zdanění. Je pak 
na správní úvaze správce daně, zda je zdanění tímto „jiným způsobem“ 
dostatečně prokázáno.  

Vyhověno jinak.  
V současnosti obecně ze zákona vyplývá, že zdanění lze prokázat i 
jiným způsobem, než bezvadným dokladem, tj. podle daňového řádu. 
K tomu viz judikát 5 Afs 93/2008.  
 
Ve stejném duchu mluví i odůvodnění k novému znění § 42c zákona o 
spotřebních daních, které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2016:   
„Nová úprava umožní správci daně uvolnit zajištěné vybrané výrobky, 
které byly dopravovány s dokladem, který v dané situaci vyžaduje 
zákon, ale který obsahuje nesprávné nebo nepravdivé údaje. Vybrané 
výrobky mohou být v rámci řízení uvolněny, pokud účastník řízení 
prokáže jejich zdanění (například evidencemi, objasněním nesrovnalostí 
v dokladu, atp.). 
Správce daně tedy při praktické kontrole dopravovaných nebo 
skladovaných vybraných výrobků ověřuje doklady a porovnává shodu 
údajů na nich uvedených se skutečností. Má-li správce daně 
pochybnosti o údajích uvedených na dokladech, musí vyhodnotit, zda 
tyto nesrovnalosti jsou takové intenzity, že lze zpochybnit doklad jako 
takový. Správce daně zváží, zda se jedná o doklad, který v dané situaci 
vyžaduje zákon a že doprava není prováděna bez dokladu, případně zda 
se jedná o doklad podle zákona, který však obsahuje nesprávné nebo 
nepravdivé údaje, které je třeba dodatečně prověřit. 
V rámci prověřování se může jednat například o to, zda není doklad 
pozměněný nebo padělaný, zda byl řádně vystaven a je u výstavce 
evidován bezvadný doklad prokazující zdanění vybraných výrobků 
v rámci obchodního řetězce, zda byla doprava vybraných výrobků řádně 
oznámena a poskytnuto zajištění daně, zda okolnosti nenasvědčují 
protiprávnímu uvedení vybraných výrobků do volného daňového 
oběhu, nebo zda jsou zajištěné vybrané výrobky prokazatelně vedeny 
povinnými osobami v evidencích podle platných právních předpisů. 
 
Výše uvedené nelze aplikovat v případě, kdy správce daně vyhodnotí, 
že rozpory na dokladech jsou takové intenzity, že doprava není 
realizována s požadovaným dokladem vůbec (viz judikát 4 Afs 
97/2017). 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
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zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 

150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

7. Z Část čtvrtá Čl. VII – navrhujeme vložit nový bod 

V § 43k žádáme upřesnit text tak, aby bylo zřejmé, že při návrhu 
držitele na změnu stávajícího povolení se nejedná o návrh podle 43b na 
vydání nového povolení. 
 
Odůvodnění:  
Je žádoucí upřesnit ustanovení § 43k tak, aby bylo zřejmé, že při 
změně povolení se nejedná o vydání zcela nového povolení na návrh 
podle 43b, a že tudíž není třeba (i při formální změně např. obchodního 
názvu téhož výrobku nebo doplnění nové čerpací stanice do stávajícího 
povolení k nákupu ZRP) vždy opakovaně dokládat splnění všech 
podmínek pro vydání povolení s odvoláním na § 43c. V praxi správce 
daně nerozlišuje mezi změnou stávajícího povolení a vydáním zcela 
nového povolení a s odkazem na § 43b vyzývá k doplnění náležitostí 
podání a opakovanému dokládání všech podmínek pro vydání 
povolení. Opakovaně jsou tak v krátkých intervalech dokládány výpisy 
z evidence trestů a bezdlužnosti společnosti i všech jednatelů u všech 
zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení. Domníváme 
se, že takový postup nebyl záměrem zákonodárce a že se jedná o 
zbytečnou administrativní zátěž jak na straně subjektů, tak na straně 
potvrzení poskytujících orgánů i na straně správce daně. 

Vyhověno jinak. 
Na úrovni Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a 
Ministerstva zdravotnictví probíhají diskuze ohledně předávání 
informací o existenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejném 
zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Cílem je odstranění 
povinnosti daňových subjektů předkládat příslušná potvrzení o 
bezdlužnosti. Jakmile dojde k této dohodě, bude upraven zákon o 
spotřebních daních. 
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150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

8. Z Část čtvrtá Čl. VII – bod 12 a obdobně bod 13 

V § 45 odst. 3 písm. k) a l) navrhujeme zvážit vhodnost nově 
normované výjimky z předmětu daně:  

„k) 3824 99 86 a 3824 99 92 s výjimkou antikorozních přípravků 
obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných 
rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky, pokud jsou 
určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí 
uvedených v odstavci 2,“  

„l) 3824 99 93 a 3824 99 96 s výjimkou antikorozních přípravků 
obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných 
rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky, pokud jsou 
určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí 
uvedených v odstavci 2,“  

Odůvodnění:  
Pokud nejsou látky uvedené ve výjimce určeny pro pohon motorů, pro 
výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2, pak by, i 
bez normování této výjimky, nebyly předmětem daně. Tak, jak je text 
navrhován, by však nebyly předmětem daně podle tohoto ustanovení 
ani v případě, že by pro pohon motorů nebo výrobu tepla nebo pro 
výrobu směsí uvedených v odstavci 2, určeny byly. Již před několika 
lety byl zaznamenán pokus o zneužití Dimetyléteru (deklarováno jako 
čistící látka) pro pohon motorů. Od roku 2012 je Dimetyléter (DME) 
z odpadního dřeva nebo z pěstovaných dřevin přímo uveden v nařízení 
vlády č. 351/2012 o kritériích udržitelnosti biopaliv jako biopalivo pro 
pohon motorů.  

Vysvětleno. 
Jedná se o implementaci prováděcího rozhodnutí, které má vliv i na 
režim podmíněného osvobození od daně. Co se týče předmětu daně, 
tyto oleje budou předmětem daně podle § 45 odst. 5 zákona o 
spotřebních daních. 

150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

9. Z Část čtvrtá Čl. VII – navrhujeme vložit nový bod 

V § 60a odst. 2 žádáme na konci textu doplnit slova:  
 
Zkapalněné ropné plyny podle odstavce 1 lze nakupovat pouze od 
dodavatele uvedeného v povolení k nákupu zkapalněných ropných 
plynů uvedených do volného daňového oběhu „, to neplatí pro nákup 
zkapalněných ropných plynů podle 45 odst. 1 písm. e)“.  
 
Odůvodnění: 
Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) jsou určeny pro 
pohon motorů a jsou zdaněny plnou sazbou daně. I u nich platí 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních.  
V případě povolení k nákupu LPG ve volném daňovém oběhu za 
účelem dalšího prodeje bude navrženo zrušení povinnosti uvádět na 
povolení údaje o dodavatelích. Dodavatelé budou správci daně pouze 
oznamováni. 
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povinnost být držitelem povolení pro nakládání s nimi ve volném 
daňovém oběhu a vést o nich evidenci. Není však již důvod pro to, aby 
kupující, kteří jsou držiteli tohoto povolení, mohli tyto plyny nakoupit 
výhradně od dodavatele, uvedeného v povolení. Navrhuje se proto toto 
omezení zrušit a snížit tak zbytečnou administrativní zátěž jak na straně 
subjektů, tak na straně správce daně.   

150. Česká asociace 
petrolejářského 

průmyslu a 
obchodu 

10. Z Část jedenáctá Čl. XVII – navrhujeme upravit písm. a)  

V Čl. XVII navrhujeme upravit účinnost zákona v písm. a) takto:  
 
„ustanovení čl. VII bodů 5 až 20 a 49 až 54, které nabývají 
účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení“ 

Odůvodnění: 
Změny kódů nomenklatury budou vyžadovat nasazení nové verze SW, 
které řídí vydávání dokladů pro účely spotřebních daní, a proto není 
možné provést tuto změnu u velké firmy přes noc, obzvláště v případě, 
že není znám dopředu přesně den, odkdy bude nový zákon vyhlášen ve 
Sbírce zákonů. 

Vysvětleno. 
Zákon pouze implementuje prováděcí nařízení, které je přímo 
aplikovatelné a které bude účinné od poloviny září 2018. Tedy správně 
by subjekty měly postupovat podle tohoto nařízení okamžikem nabytí 
jeho účinnosti. 

151. Česká asociace 
pojišťoven 

1. D K důvodové zprávě 
Navrhujeme upravit text důvodové zprávy k bodu 18 návrhu. 

Odůvodnění: 
Považujeme za nutné upozornit, že ustanovení § 23 odst. 19, které 
samo o sobě považujeme za velmi zdařilé, je podloženo důvodovou 
zprávou, která obsahuje věcné nesprávnosti. 

Konkrétně je dle našeho názoru nepřesné tvrzení znějící: „s účinností k 
1. lednu 2018 zohledňuje implementaci mezinárodního standardu 
účetního výkaznictví 9 – Finanční nástroje (dále jen „IFRS 9“) do 
práva Evropské unie“, uvedené v odst. 1.1.3 důvodové zprávy. 

Novelizované znění vyhlášky č. 501/2002 Sb. v § 4a odst. 1 takto 
obecně odkazuje na mezinárodní účetní standardy: „pro účely 
vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o 
nich v příloze v účetní závěrce postupuje podle mezinárodních účetních 
standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o 
uplatňování mezinárodních účetních standardů23)(dále jen 
„mezinárodní účetní standard“)“. To znamená, že se de facto odkazuje 
na blíže nespecifikovaná ustanovení nejen IFRS 9, ale také ostatních 
relevantních standardů, na které se IFRS 9 odkazuje. 

Podle našeho názoru by bylo vhodné, aby důvodová zpráva v dotčené 
části byla upravena tak, aby přesně vystihovala výchozí situaci a postup 
zákonodárce. Například by mohlo být zmíněno, že s ohledem na 

Vysvětleno. 
Děkujeme za vyjádření kladného hodnocení navrhovaného ustanovení. 
Vzhledem k tomu, že se navrhovaná právní úprava týká především 
daňového práva, není ambicí předkladatele vyjadřovat se 
k východiskům týkajícím se právní úpravy účetnictví ve vztahu 
k mezinárodním účetním standardům. Nicméně tato skutečnost byla 
v rámci resortu předkladatele diskutována. 
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nesystémově provedenou novelizaci vyhlášky č. 501/2002 Sb. 
(konkrétně § 4a odst. 1), v jejímž důsledku došlo k tomu, že část příjmů 
a výdajů daňových poplatníků, kteří účtují podle vyhlášky č. 501/2002 
Sb. nebo v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 
586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za použití této vyhlášky, 
zjišťují výsledek hospodaření pro účely stanovení základu daně, by 
nikdy nevstoupila do základu daně. Proto zákonodárce obecně popsal 
(vymezil) povahu těchto příjmů (zisků) a výdajů (ztrát) a upravil 
způsob, jakým s nimi má být nakládáno. 

Nad rámec připomínek bychom rádi uvedli, že i přes výše uvedené 
výhrady k důvodové zprávě, by samotné ustanovení navrhovaného § 23 
odst. 19 zákona o daních z příjmů mohlo být vzorem, jak dosáhnout 
stavu, kdy by účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku podle 
mezinárodních účetních standardů (mezinárodních standardů 
finančního výkaznictví), mohly pro základ daně použít hospodářský 
výsledek zjištěný z účetnictví (bez aplikace stávajícího ustanovení § 23 
odst. 2 písm. a)). V zásadě totiž ukazuje, jak naložit s důsledky 
způsobu vykazování podle mezinárodních účetních standardů, které 
nejsou v souladu s přístupem aplikovaným v zákoně o daních z příjmů, 
aniž by k tomu potřeboval obecné vyloučení veškerých rozdílů mezi 
mezinárodními účetními standardy a českými účetními předpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 

153. Česká bankovní 
asociace 

1. D k ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o daních z příjmů 
k části DPPO - ATAD - „Nadměrné výpůjční výdaje“ 
Bod 23 - v souvislosti se zavedením „pravidla EBITDA“ doporučujeme 
zrušit pravidla nízké kapitalizace pro ty poplatníky, kteří podléhají 
novému „pravidlu EBITDA“. Navržené zachování obou pravidel vede 
k složitějšímu výpočtu daňově neuznatelných úroků a zbytečně 
přísnému přístupu pro uznávání nákladů na financování.  

Vysvětleno. 
Stávající pravidlo tzv. nízké kapitalizace Ministerstvo financí považuje 
za zcela funkční pro vztahy mezi spojenými osobami, kdy je pomocí § 
25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů eliminováno nežádoucí 
nahrazování vkladů společníků půjčkami a úvěry. 
Vedle toho je nutné implementovat Směrnici ATAD, která se 

1) vztahuje na vztahy mezi spojenými i nespojenými osobami 
2) na výpůjční výdaje, což je širší množina, než jsou finanční 

výdaje dle § 25/1/w zákona o daních z příjmů 
3) z výpůjčních výdajů pouze na nadměrné výpůjční výdaje  
4) neuznatelné výpůjční výdaje v jednom zdaňovacím období je 

možné za splnění podmínek odečíst v dalším zdaňovacím 
období atd. 

Není možné zavést systém spočívající v tom, že na poplatníka, který by 
se pohyboval v tzv. bezpečném přístavu, by neplatilo žádné omezující 
pravidlo. To by vedlo k tomu, že by poplatníci začali preferovat půjčku 
od spojených osob oproti vkladům do vlastního kapitálu, což je mj. i 
v rozporu se směrnicí ATAD (do výše 80 mil. Kč by byly všechny 
finanční výdaje od spojených osob daňově uznatelným nákladem bez 
dalšího). 
Aby nedocházelo k uvedenému obcházení zákona, byla uvažována i 
varianta kombinace obou ustanovení. To se však v aplikačním detailu 
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jevilo jako téměř nespravovatelné právě ve vztahu, že se nejedná o 
stejné množiny smluvních vztahů ani konkrétních nákladů a směrnice 
ATAD umožňuje přenos neuznatelných výdajů do dalších období.     
Proto byl zvolen přístup, že dlouho užívané, funkční a známé pravidlo 
pro poplatníky i SD v § 25/1/w) zákona o daních z příjmů bylo 
ponecháno a nová pravidla směrnice ATAD budou aplikována pouze na 
ty výpůjční výdaje, které by po aplikaci všech omezujících pravidel (vč. 
§ 25/1/w ZDP) zůstaly uznatelné s tím, že byl zvolen ve vztahu 
k nastavěným limitům minimalistický přístup pro implementaci. To mj. 
považujeme pro uživatele (DS i SD) nejméně zatěžující z hlediska 
zvýšené administrativní náročnosti. 
Pro úplnost je nutné upozornit, že pokud by pravidlo § 25/1/w zákona o 
daních z příjmů) bylo snad zrušeno, musel by být minimalistický 
přístup zásadně přehodnocen, což by negativně dopadlo i na vztahy 
mezi nespojenými osobami. 
Postup při aplikaci jednotlivých testů vyplývá z § 23e odst. 2 zákona o 
daních z příjmů, kde jsou nadměrné výpůjční výdaje definovány jako 
rozdíl mezi daňově uznatelnými výdaji a zdanitelnými příjmy. Z toho je 
zřejmé, že do nadměrných výpůjčních výdajů tj. do testu podle § 23e 
vstupují pouze daňově uznatelné výdaje tj. po očištění o neuznatelné 
výdaje dle ostatních ustanovení jako například dle § 25/1/w) zákona o 
daních z příjmů. dle ostatních ustanovení jako například dle § 25/1/w) 
ZDP. 

153. Česká bankovní 
asociace 

2. D Bod 23 - §23e odst. 3 písm. g) – doporučujeme vyjasnit, v jakém 
okamžiku vstoupí úrok kapitalizovaný do pořizovací ceny majetku do 
výpočtu „nadměrných výpůjčních výdajů“  
(v okamžiku jeho zaplacení/zaúčtování do ceny majetku/uplatnění 
v daňových odpisech?). Upozorňujeme, že takový úrok bude 
systémově velmi obtížné vyčíslit. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že se omezují „výdaje“ bude vstupovat 
kapitalizovaný úrok do výpočtu až ve chvíli jeho uplatnění v odpisech 
resp. zůstatkové ceně. Popsáno v důvodové zprávě. 

153. Česká bankovní 
asociace 

3. D Bod 23 - §23e odst. 3 písm. h) – tuto obecnou zbytkovou kategorii by 
bylo vhodné rozvést resp. upřesnit.   
 

Nevyhověno. 
Smyslem tohoto ustanovení je pouze doplnit výpůjční výdaje o 
kategorii těch výpůjčních výdajů, které mohou vzniknout, aniž by byly 
podchyceny jinými ustanoveními. Za standardních okolností budou 
všechny výpůjční výdaje zahrnuty v písmenech a) až g), přičemž 
ustanovení podle písm. h) se použije pouze v extrémních případech. Lze 
však předpokládat, že v případě, že finanční správa identifikuje výdaje, 
které spadají do této množiny, dá daňovým subjektům tuto skutečnost 
na vědomí, a to způsobem dostupným všem daňovým subjektům. Toto 
ustanovení je proto spíše pojistkou, kterou navíc bude nutné vyložit 
eurokonformním výkladem, proto z hlediska daňových subjektů by 
nemělo dojít k překvapivým výkladům. 

153. Česká bankovní 
asociace 

4. D k části DPFO 
V návrhu změny DPFO se v návaznosti na zrušení superhrubé mzdy, 
zvyšuje zdanění fyzických osob z 15% na 19%, resp. až na 24% u 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
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příjmů převyšujících 1,5 milionu korun. Tato zvýšená sazba dopadne 
na základě §10 i na příjmy z obchodování s cennými papíry. Tímto se 
zvyšuje zdanění investování, a to o 27 % (19% vs. 15%), případně pak 
o 60% (24% vs. 15%) v případě příjmů nad 1,5 milionu Kč, v případě 
nesplnění podmínek pro osvobození. Kromě značného zvýšení zdanění 
dojde k nevyvážení zdanění u dividendových fondů (kde zůstává 
zachována 15% srážková daň) a u růstových fondů, kde dochází je 
výnos realizován prodejem, jež je nově zdaněn mnohem více.  
 
Pro zmírnění tohoto poměrně dramatického navýšení daňové zátěže u 
části investic na kapitálovém trhu navrhujeme zvýšení „objemového 
limitu“ pro osvobození v § 4 odst. 1 písm. w) ze stávajících 100.000 Kč 
za rok na 500.000 Kč za rok. Připomínáme, že uvedený limit je 
stanoven pro hrubou výši příjmu z prodeje, nikoliv pro výši dosaženého 
zisku, který v typických případech tvoří jednotky, nanejvýš nízké 
desítky, procent z celkové částky příjmu z prodeje. Stávající výše 
limitu je tudíž zpravidla nedostačující i pro velmi drobné investory. 

záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. 

153. Česká bankovní 
asociace 

5. D Navrhujeme ke zvážení zvýšení limitu na rekreaci u osvobozených 
nepeněžních plnění dle §6, odst. 9, písm. d). Limit byl naposledy 
zvýšen před 14 lety a jeho dnešní hodnota je s ohledem na inflaci nižší. 

Nevyhověno. 
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. 

153. Česká bankovní 
asociace 

6. D k ČÁSTI TŘETÍ – Změna zákona o dani z přidané hodnoty 
Bod 12  - §5 odst. 2) – navrhujeme na závěr bodu doplnit text 
z původního znění zákona „…nebo činnosti, které jsou zdaňovány jako 
příjmy ze závislé činnosti.“ Stávající návrh novely by mohl vést 
k nejasnostem ohledně DPH režimu činnosti členů statutárních orgánů, 
kteří by se v případě negativního výkladu museli registrovat k DPH a 
odvádět daň. V případě nezohlednění této připomínky žádáme o 
doplnění důvodové zprávy s objasněním dopadů této změny na DPH 
režim odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob. 
Stávající znění důvodové zprávy je v tomto směru velmi nekonkrétní a 
nejednoznačné. Není tedy zřejmé, jaký má být reálný dopad 
navrhované legislativní změny zamýšlený zákonodárcem… 

Nevyhověno 
Podle rozsudku NSS 2 Afs 100/2016 – 29 česká úprava zavádějící fikci 
nevykonávání samostatné ekonomické činnosti u všech osob, které jsou 
zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, je v rozporu se směrnicí o 
DPH. Tak jako ve všech ostatních případech je u každé dotčené osoby 
třeba určit, zda je osobou povinnou k dani na základě podmínek 
stanovených v § 5 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty (tj. zda 
vykonává ekonomickou činnost samostatně) či zda vztah, ze kterého její 
činnost vyplývá, je obdobný vztahu zaměstnaneckému. Vzhledem k 
tomu, že činnost členů statutárních orgánů může být posuzována různě 
s ohledem na míru jejich samostatnosti, využívání zdrojů a míru rizika, 
kterou v rámci výkonu své činnosti nesou, stejně tak jako podmínky 
nastavené ve smlouvách mohou být různé, nelze použít zjednodušení, 
kterým by se pro všechny takové případy stanovil univerzální přístup. 
Nutnost posuzování případů individuálně uvádí i text důvodové zprávy. 

153. Česká bankovní 
asociace 

7. D Bod 135 - §78da) – u sledování změny odpočtu (10 let) DPH v případě 
oprav provedených na nemovité věci, u které dojde k osvobozenému 
prodeji, doporučujeme vyjasnit, zda může být uvedena hodnota základu 
bez daně z přidané hodnoty ve výši 200 000,-- provázána vždy na 
jednotlivé daňové doklady či musí být nějakým způsobem sledována 
„oprava“ jako celek (oprava složená z více daňových dokladů i různých 

Vyhověno.  
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dodavatelů). 

153. Česká bankovní 
asociace 

8. D Bod 211 - §101 odst. 2 až 4) – nové lhůty pro podávání dodatečného 
daňového přiznání k DPH - v případě podávání dodatečných daňových 
přiznání na zvýšení daňové povinnosti se v důvodové správě hovoří o 
získávání prostředků, které nejméně zatěžují poplatníka a ještě 
umožňují dosáhnout cíle správy daní s cílem minimalizování 
následného zatěžování plátců daně kontrolními postupy.  Dle našeho 
názoru tím dochází ke zvýšení zátěže poplatníka (či přesunutí do jiné 
oblasti), a to povinností podávat 2x dodatečné daňové přiznání v rámci 
jednoho zdaňovacího období. Navrhujeme ponechat současný 
postup. Bude daňová správa v případě podání 2 dodatečných daňových 
přiznání v rámci jednoho zdaňovacího období schopna takováto 
přiznání vyměřit anebo bude zatížena povinností zastavit řízení 
z důvodu nevyměření daně a o této skutečnosti informovat plátce daně 
z přidané hodnoty? 

Vyhověno. 

153. Česká bankovní 
asociace 

9. D k ČÁSTI SEDMÉ – Změna zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní 
Bod 2 - §13h odst. 4 písm. d) 
Dle navrhované úpravy tohoto ustanovení by se u oznamovaných účtů 
mělo nově zjišťovat daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“) 
v České republice nebo v jiném státě.  
• Z navrhované úpravy jsme se domnívali, že se nově zavádí 
alternativa pro zahraniční daňové rezidenty z oznamovaných jurisdikcí 
uvést namísto svého zahraničního DIČ alternativně své české DIČ. 
Nicméně, důvodová zpráva k tomuto bodu uvádí: „Dochází ke 
zpřesnění transpozice směrnice, kdy se údaje o daňovém 
identifikačním čísle nebo obdobném čísle mají zjišťovat nezávisle na 
daňové rezidenci majitele účtu a jeho ovládající osoby. Tato čísla se 
pak mají zjišťovat nejen ve vztahu ke státům a jurisdikcím, ve kterých je 
majitel účtu nebo jeho ovládající osoba daňovým rezidentem, ale mají 
být zjišťována ve vztahu ke všem státům a jurisdikcím, které takové 
číslo majiteli účtu nebo jeho ovládající osobě přidělily. “  
Ze znění důvodové zprávy lze dovozovat, že navrženou úpravou bylo 

Vyhověno jinak. 
Text zákona byl upraven tak, aby ke sběru DIČ docházelo pouze 
v případě rezidentství v zúčastněném státě. 
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zamýšleno zavést novou povinnost zjišťovat české DIČ u všech klientů 
včetně českých daňových rezidentů. Máme za to, že taková povinnost 
z návrhu změny zákona nevyplývá vzhledem k tomu, že se v tomto 
ustanovení jedná o zjišťované údaje o oznamovaném účtu, jak je 
uvozeno v odst. 4 §13h) tohoto zákona. Nejedná se tedy o zjišťování 
údajů (včetně DIČ) u všech účtů. Shledáváme tedy nesoulad mezi 
navrženou úpravu tohoto bodu a důvodovou zprávou. 

  
• V důvodové zprávě je uvedeno, že důvodem změny je 
zpřesnění transpozice směrnice. Domníváme se, že se jedná o 
nedorozumění vyplývající z příslušné revize v rámci Globálního fóra 
OECD, protože i samotný Společný standard pro oznamování (který 
byl implementován do české legislativy právě zákonem č. 164/2013) 
uvádí v oddílu IV bodu B., že je-li čestným prohlášením potvrzeno, že 
majitel účtu je pro daňové účely rezidentem oznamované jurisdikce, 
oznamující finanční instituce musí s účtem nakládat jako s 
oznamovaným účtem a čestné prohlášení musí zahrnovat DIČ 
majitele účtu ve vztahu k oznamované jurisdikci. Ze znění 
standardu tedy jasně vyplývá, že DIČ se má zjišťovat pouze u 
oznamovaných účtů (nikoli všech), a to pouze ve vztahu k oznamované 
jurisdikci (nikoli tedy ke všem státům a jurisdikcím, které takové číslo 
majiteli účtu nebo jeho ovládající osobě přidělily).  
Navrhovaná změna zákona překračuje povinnosti ukládané Standardem 
OECD, a nejedná se tedy dle našeho názoru o zpřesnění transpozice 
směrnice. Domníváme se, že význam zjišťování zahraničního DIČ 
spočívá v přesné identifikaci poplatníka zahraničním správcem daně, 
který obdrží informaci o příjmech daného poplatníka v zahraničí 
v rámci výměny informací.  Pokud budeme část oznamovaných účtů 
reportovat s českým DIČ (namísto DIČ přiděleného příslušným státem, 
kam je reportováno), bude pro zahraniční daňové správy mnohem 
obtížnější takovou informaci zpracovat resp. přiřadit k dotčenému 
poplatníkovi.  
Nespatřujeme žádný další přínos ve vyžadování DIČ od všech klientů 
zakládajících si CRS produkt (nejen u oznamovaných účtů), protože 
takový údaj není předáván a byl by pouze zaznamenán do systémů 
finanční instituce. Jedná se tedy o klientsky nepřívětivé opatření bez 
významu pro účely CRS. Navíc sběr DIČ ve vztahu ke všem státům a 
jurisdikcím vyžaduje technický zásah do IT systémů banky spočívající 
ve vytvoření dalších polí pro více DIČ a vedl by tudíž k nákladům 
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v řádech jednotek milionů Kč pro banku.  
 
Na základě výše uvedeného doporučujeme ponechat stávající znění 
tohoto bodu.   
 

153. Česká bankovní 
asociace 

10. D Bod 3 - § 13h odst. 4 písm. e) Ke zjišťování státu nebo jurisdikce 
namísto dosavadního zjišťování kódu státu konstatujeme, že různá 
klienty udávaná slovní označení pro týž stát mohou představovat 
technickou komplikaci, stejně rozšíření kategorie o „jurisdikce“. 
Současně není zřejmé, co vše je míněno “jurisdikcí” – př. autonomní 
oblasti v rámci států, území se zvláštním daňovým režimem (hora 
Athos, ostrov Man apod.).  

 Vyhověno a vysvětleno. 
Text zákona byl upraven tak, aby byl sbírán kód státu nebo jurisdikce. 
Jurisdikcí se rozumí daňová jurisdikce s fiskální autonomií, která je 
způsobilá stát se smluvní jurisdikcí. Pojem jurisdikce se používá napříč 
zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní, ať již jde o 
jurisdikci smluvní nebo zatím nesmluvní (např. § 1 odst. 1 písm. b), § 
13c odst. 3, § 13e odst. 2 písm. b), odst. 5 a odst. 6, § 13g odst. 4, ale i 
v přílohách obsahující pravidla náležité péče). 

153. Česká bankovní 
asociace 

11. D Bod 7 Příloha č. 2 oddíl III čl. B   
Vyžaduje se čestné prohlášení a listinné důkazy, přičemž jde o stávající 
klienty, u nichž byla daňová rezidence původně odvozena z adresy 
trvalého pobytu. Představíme-li si danou situaci v praxi, nejčastějším 
impulsem pro nespolehlivost nebo nesprávnost původních listinných 
důkazů bude změna dokladu totožnosti, resp. adresy trvalého pobytu 
klienta. Nutnost získat v tuto chvíli čestné prohlášení vnímáme jako 
nepřiměřeně přísné opatření – předložení nového dokladu totožnosti, 
dokumentujícího novou adresu trvalého pobytu je dle našeho názoru 
dostatečným důkazem, na základě něhož lze daňovou rezidenci 
odvodit. Čestné prohlášení o skutečnosti již potvrzené státním orgánem 
v podobě předloženého dokladu totožnosti je z logiky věci nadbytečné 
a navíc významně negativně ovlivní pracnost a náklady spojené 
s novým, složitějším procesem na pobočkách. 

Vysvětleno. 
Návrh reaguje na jedno z konstatování (note) Globálního fóra, kdy 
Globální fórum doporučuje České republice učinit závazným komentáře 
k CRS a v každém případě zajistit, aby uplatňování vnitrostátního práva 
probíhalo v souladu s nimi. Na komentáře a nutnost vykládat 
ustanovení směrnice s nimi v souladu odkazuje rovněž preambule 
novely směrnice 2011/16/EU tzv. DAC 2.  
Ustanovení je odrazem bodu 13 oddíl III Komentářů k CRS. Globální 
fórum upozornilo Českou republiku, že v další fázi peer review bude 
podrobeno hloubkové kontrole, zda finanční instituce postupují 
v případě oddílu III čl. B odst. 7 v souladu s výkladem daným 
Komentáři. 

153. Česká bankovní 
asociace 

12. D Příloha č. 2 Oddíl IV písm. C 
Zavedení lhůty „do 90 dnů ode dne, kdy se o změně okolností 
dozvěděla“ navrhujeme upravit na formulaci „ve lhůtě do konce 
kalendářního roku, ve kterém se o změně okolností dozvěděla, nebo 
do 90 dnů ode dne kdy se o změně okolností dozvěděla, podle toho, 
která skutečnost nastane později“, která je v návrhu používána 
v ostatních případech zjištění změn či nesrovnalostí v situaci klienta 
s možným dopadem na CRS reporting. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

155. Česká televize 1. D K bodu 126 části třetí, Změna zákona o dani z přidané hodnoty  
V nově navrhovaném ust. § 75 odst. 1 navrhujeme mezi první a druhou 
větu vložit následující text: „Pro určení tohoto rozsahu použije plátce 
ekonomicky a věcně odůvodněná kritéria“.  
Po vložení námi navrhovaného textu bude text nově navrhovaného 
ustanovení § 75 odst. 1 znít:  
(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely související 
se svými uskutečněnými plněními, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, 

Nevyhověno. 
Tato úprava je již zahrnuta v § 75 odst. 3 zákona o dani z přidané 
hodnoty, ze kterého vyplývá, že plátce buď rozsah stanoví dle 
skutečnosti nebo na základě kvalifikovaného odhadu, kdy tento odhad 
již v sobě obsahuje ekonomicky a věcně odůvodněná kritéria. 
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má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu 
použití pro účely související se svými uskutečněnými plněními. Pro 
určení tohoto rozsahu použije plátce ekonomicky a věcně odůvodněná 
kritéria. Tím není dotčeno ustanovení § 76.  
 
Po vložení námi navrhovaného textu bude text nově navrhovaného 
ustanovení § 75 odst. 1 s vyznačením navrhovaných změn znít:  
(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých 
ekonomických činností pro účely související se svými uskutečněnými 
plněními, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet 
daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své 
ekonomické činnosti účely související se svými uskutečněnými 
plněními. Pro určení tohoto rozsahu použije plátce ekonomicky a 
věcně odůvodněná kritéria. Tím není dotčeno ustanovení § 76.  
 
Odůvodnění navržené změny  
Novela zákona upravuje, jakým způsobem stanoví plátce nárok na 
odpočet daně u tzv. smíšených zdanitelných plnění použitých jak pro 
účely dodání zboží nebo poskytování služeb v rámci jeho ekonomické 
činnosti za úplatu, tak pro účely s nimi nesouvisejícími (tj. nárok v 
poměrné výši). Vzhledem k tomu, že zákon neuvádí žádný algoritmus, 
jak takový rozsah vypočíst, navrhujeme do návrhu zákona doplnit, že 
pro stanovení příslušného rozsahu nároku na odpočet daně v poměrné 
výši se použijí ekonomicky a věcně odůvodněná kritéria, přičemž 
důkazní břemeno je povinen unést plátce v rámci obecné důkazní 
povinnosti. 

155. Česká televize 2. D K přechodným ustanovením čl. VI návrhu zákona  
Navrhujeme připojit do čl. VI Přechodná ustanovení tento text:  
„Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona a provozovatel 
televizního vysílání ze zákona může při stanovení rozsahu použití 
přijatých zdanitelných plnění pro účely související se svými 
uskutečněnými plněními postupovat podle ustanovení § 75 odst. 1 
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona“.  
 
Odůvodnění navržené změny  
Předkladatel zákona vypouští z dosud platného zákona ustanovení, 
které stanoví, jakým způsobem vypočte provozovatel rozhlasového 
vysílání ze zákona a provozovatel televizního vysílání ze zákona nárok 
na odpočet daně u tzv. smíšených zdanitelných plnění použitých jak 
pro účely dodání zboží nebo poskytování služeb v rámci jejich 
ekonomické činnosti za úplatu, tak pro účely s nimi nesouvisející (tj. 
nárok v poměrné výši).  
S ohledem na specifické podmínky, v nichž provozovatelé vysílání ze 

Nevyhověno. 
Více viz vypořádání připomínek Ministerstva kultury č. 2 a 3. 
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zákona poskytují veřejnou službu provozovatele rozhlasového vysílání 
nebo provozovatele televizního vysílání, je vhodné a účelné poskytnout 
jim určité vodítko při stanovení tohoto rozsahu použití přijatých 
zdanitelných plnění pro účely ekonomické činnosti za úplatu a pro jiné 
účely. Potřeba určitého vodítka je v praxi mimořádně důležitá 
vzhledem k tomu, že objektivně existuje velmi omezené množství 
parametrů, které mohou vysílatelé ze zákona při stanovení rozsahu 
použití přijatých smíšených plnění využít. Jak uvedl ve svém 
stanovisku generální advokát Soudního dvora Evropské unie ve věci C-
11/15, Český rozhlas (čl. 56 – 66), není totiž možné při stanovení 
nároku v poměrné výši u přijatých zdanitelných plnění využít hodnotu 
přijatých televizních či rozhlasových poplatků, tedy do značné míry ani 
ukazatele na bázi účetních výnosů dotčených vysílatelů ze zákona. 
Kromě toho je třeba konstatovat, že pro provozovatele rozhlasového 
vysílání ze zákona resp. provozovatele televizního vysílání ze zákona 
je fakticky velmi obtížné odlišit činnosti zakládající nárok na odpočet 
daně od činností, u nichž nárok na odpočet daně nemají, a to z toho 
důvodu, že tito vysílatelé tyto činnosti poskytují v rámci jedné veřejné 
služby poskytované provozovatelem televizního resp. poskytované 
provozovatelem rozhlasového vysílání, jak ji definují příslušné právní 
předpisy, přičemž tato služba zahrnuje i vysílání obchodních sdělení, 
jako jsou reklamy, sponzorské vzkazy, umístění produktu apod. 
Uvedená obchodní sdělení se považují za jednu z uzákoněných forem 
vysílání programu a nelze je věcně ani ekonomicky oddělit od vysílání 
jiných programových částí vysílání resp. programových prvků, které 
jsou financovány z rozhlasových nebo televizních poplatků. Přechodné 
ustanovení tak snižuje míru právní nejistoty uvedených osob. 

168. Národní rada osob 
se zdravotním 

postižením 
 

1. Z Za bod 26 se vkládá nový bod 27, který zní: 
 
„27. V § 35 odst. 1 písm. a) se částka „18 000 Kč“ nahrazuje částkou 
„36 000 Kč“ a v odst. 1 písm. b) se částka „60 000 Kč“ nahrazuje 
částkou „75 000 Kč“. 
 
Dosavadní body 27 až 40 se označují jako body 28 až 41. 
 
Odůvodnění: 
Stávající výše slev na dani byla stanovena v roce 2000 zákonem č. 
492/2000 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2001. V téže době činila výše 
minimální mzdy 5 000 Kč. U poživatelů částečného invalidního 
důchodu (nyní invalidních v I. a II. stupni) pak činila minimální mzda 
75 % z částky 5 000 Kč, tj. 3 750 Kč. Z uvedeného je zřejmé, že 
daňová sleva u těchto osob pokrývala minimální mzdu po dobu téměř 
pěti měsíců, zatímco v současnosti je to necelých 1,5 měsíce. 
Navrhovaná částka slevy 36 000 Kč by umožnila pokrýt tyto náklady 

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. Navíc negativní dopady do daňových inkas 
veřejných rozpočtů by byly zhruba 1,4 mil. Kč. 
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po dobu téměř tří měsíců. Je evidentní, že by se bezesporu jednalo 
o výraznou pomoc, zejména pro zaměstnavatele, kteří hospodaří se 
ziskem, a kteří by mohli získané finanční prostředky použít na rozvoj 
firmy. U osob plně invalidních (nyní invalidních ve III. stupni) pak 
činila minimální mzda 50 % z částky 5 000 Kč, tj. 2 500 Kč. Výše 
daňové slevy 60 000 Kč tedy umožnila hradit minimální mzdu po dobu 
2 let. Zatímco v současné době je to necelých 5 měsíců. I přes 
navrhované zvýšení dojde k prodloužení doby výplaty minimální mzdy 
jen na 6 měsíců. Je evidentní, že zachování stávajících částek je zcela 
neúnosné a v žádném případě nemůže zaměstnavatele stimulovat 
k přijímání těchto zaměstnanců. Navrhované zvýšení proto považuje 
NRZP ČR za naprosté minimum. 
 
Jak vyplývá ze statistiky nezaměstnanosti na stránkách MPSV ČR k 31. 
12. 2017 bylo celkem v evidenci 46 009 osob se zdravotním 
postižením, což představovalo 16,4 % z celkového počtu 
nezaměstnaných. Pro dokreslení situace uvádíme, že na jedno volné 
pracovní místo připadalo 3,5 osob se zdravotním postižením, což je 
téměř trojnásobný počet oproti celkovému počtu uchazečů 
připadajících na jedno pracovní místo. Vysoký podíl nezaměstnanosti 
osob se zdravotním postižením povede k tomu, že podstatná část z nich 
nesplní podmínky pro přiznání starobního důchodu pro nesplnění 
zákonem požadované doby pojištění, neboť doba evidence 
v nezaměstnanosti se započítává v délce 1 roku. 

168. Národní rada osob 
se zdravotním 

postižením 
 

2. Z Za nově označený bod 27 se vkládají nové body 28 - 31, které zní: 

28. V § 35ba odst. 1 písm. b) se číslo „68 000“ nahrazuje 
číslem“100 000“ 

29. V § 35ba odst. 1 písm. c) se číslo "2 520" nahrazuje číslem "3 500". 

30. V § 35ba odst. 1 písm. d) se číslo "5040" nahrazuje číslem "7 
000". 

31. V § 35ba odst. 1 písm. e) se číslo "16 140" nahrazuje číslem "20 
000". 

Dosavadní body 28 až 41 se označují jako body 32 až 36. 
 
Odůvodnění k bodu 28 
Navrhované zvýšení částek uvedených ve v bodě 2 těchto připomínek 
rovněž, alespoň částečně, reaguje na změny, k nimž došlo od poslední 
novelizace § 35ba, provedeného zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

Nevyhověno.  
Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 
úprav. Námět vzat v potaz k posouzení pro další zamýšlené úpravy 
v příštích obdobích. Navíc negativní dopady do daňových inkas 
veřejných rozpočtů by byly zhruba 140 mil. Kč. 
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veřejných rozpočtů. V době jeho přijetí činila výše minimální mzdy 
8 000 Kč. Odhlédneme-li od reálné hodnoty tohoto příjmu (placení 
sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů) pokrývala částka 
68 000 Kč hrubý příjem po dobu 8 a půl měsíce. Reálně tedy téměř po 
dobu 1 roku. To bylo podmínkou pro to, aby manželka s příjmem pod 
tuto hranici byla považována za vyživovanou osobu, na kterou plátci 
daně náleží snížení daně o částku 24 840 Kč, tj. stejně jaké náleží plátci 
samotnému. Současně je však nutné přihlédnout k výraznému nárůstu 
životních nákladů. Tuto skutečnost lze ilustrovat porovnáním 
normativních nákladů na bydlení v roce 2007. 
 
Normativní náklady bydlení v nájemních bytech 

Počet 
osob 
v rodině 

Počet obyvatel obce 

Praha 
nad 
100 tis. 
obyvatel 

50000 – 
99999 obyvatel 

10000 – 
49999 ob
yvatel 

do 
9999 obyv
atel 

1 3 339 
Kč 2 893 Kč 2 659 Kč 2 518 Kč 2 460 Kč 

2 4 926 
Kč 4 233 Kč 3 913 Kč 3 721 Kč 3 640 Kč 

3 6 764 
Kč 5 858 Kč 5 440 Kč 5 188 Kč 5 083 Kč 

4 a více 8 545 
Kč 7 453 Kč 6 948 Kč 6 644 Kč 6 517 Kč 

 
Normativní náklady bydlení v bytech v družstevním a osobním 
vlastnictví 

Počet 
osob 
v rodin
ě 

Počet obyvatel obce 
 

Prah
a 

nad 
100 tis. 
obyvate
l 

 50000 – 
9999 obyvate
l 

10000 – 
49999 obyvate
l 

do 
9999 obyva
tel 

1  2 236 
Kč 

   2 236 
Kč 2 236 Kč 2 236 Kč 2 236 Kč 

2 3 362 
Kč 

   3 362 
Kč 3 362 Kč 3 362 Kč 3 362 Kč 

3 4 730 
Kč 

   4 730 
Kč 4 730 Kč 4 730 Kč 4 730 Kč 
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4 a více 5 978 
Kč 

   5 978 
Kč 5 978 Kč 5 978 Kč 5 978 Kč 

 
S normativními náklady na bydlení v roce 2018 

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy: 
Počet osob v rodině 
podle § 7 odst. 5 zákona 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu 
obyvatel obce v Kč 

Praha více než 
100000 

50000 -
99999 

10000 -
49999 do 9999 

jedna 7870 6227 5928 5036 4844 

dvě 11186 8938 8530 7308 7046 

tři 15116 12176 11642 10045 9702 

čtyři a více 18827 15282 14639 12712 12299 

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků: 
Počet osob v rodině 
podle § 7 v domácnosti 
došlo ket. 5 zákona 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu 
obyvatel obce v Kč 

Praha 
více 
než 
100000 

50000 -
99999 

10000 -
49999 

do 
9999 

jedna 4420 4420 4420 4420 4420 
dvě 6489 6489 6489 6489 6489 
tři 8939 8939 8939 8939 8939 
čtyři a více 11298 11298 11298 11298 11298 
 
Z porovnání obou normativních materiálů vyplývá, že u dvoučlenné 
domácnosti došlo ke zvýšení normativních nákladů u nájemního 
bydlení o více než 6 000 Kč v Praze a o cca 3 500 Kč u obcí do 9 999 
obyvatel. Nárůst nákladů u vícečlenných domácností je ještě o mnoho 
vyšší. Navrhované zvýšení maximálního příjmu druhého manžela 
zhruba odpovídá relaci minimální mzdy a maximální výše příjmů (cca 
8mi násobek). 
 
Odůvodnění k bodům 29 – 31 
Zvýšení navrhovaná v těchto bodech, alespoň částečně kompenzují 
zvýšené náklady poživatelů důchodů. 
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169. O2 Czech 
Republic a.s. 

1. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Obecně považujeme novou kodifikaci opravy základu daně za positivní 
změnu oproti stávající praxi. Avšak detaily a některé podmínky 
navrhované úpravy vedou k situaci, kdy oprava základu daně není 
efektivně možná u poplatníků, kteří poskytují kontinuálně své služby 
na měsíční bázi velkému množství zákazníků. Ověření plnění 
podmínek je z hlediska jejich množství a limitací velmi náročné a 
fakticky znamená manuální prověřování každé (jednotlivé) pohledávky 
a jejího stavu vůči podmínkám zákona o DPH. Toto není v případě 
mobilních operátorů a jiných oblastí podnikání s velkým množstvím 
menších a kontinuálně poskytovaných obchodních služeb a transakcí 
proveditelné. Zároveň některé lhůty administrativního charakteru činí 
splnění podmínek opravy základu daně prakticky nemožné. 
 
Obecný návrh: „praktická neproveditelnost opravy základu daně“ 
 
1.1. Obecně tedy navrhujeme, aby byla provedena revize 
jednotlivých podmínek tak, aby jejich splnění bylo možné i u 
plátců DPH (věřitelů), kterým vzniká velké množství dílčích 
pohledávek na kontinuální bázi.  
 
V opačném případě by se pak jednalo efektivně o diskriminaci těchto 
odvětví z důvodu nemožnosti provést opravu základu daně. 
 
Aby při současném návrhu úpravy vůbec byla možná realizace opravy 
základu daně v oblasti plátců poskytujících telekomunikační služby, 
navrhujeme následující dílčí připomínky:  

Vysvětleno. 
Z podstaty navrhovaných ustanovení plyne, že provedení opravy 
základu daně v případě nedobytné pohledávky předpokládá průběžné 
individuální sledování jednotlivých pohledávek, protože přílišná 
paušalizace by vedla k nepřípustnému rozšiřování působnosti 
předmětných ustanovení. Současně však byly navrženy některé dílčí 
úpravy, zjednodušující postup plátců – věřitelů poskytujících své služby 
na dlouhodobé bázi velkému počtu odběratelů (seznam dokladů jako 
příloha k dodatečnému daňovému přiznání namísto kopií těchto 
dokladů, nastavení doby vymáhání, opravy v některých případech 
zastavení řízení). 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

2. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Návrh: „zastavení výkonu/exekuce“ 
 
1.2. Navrhujeme ustanovení § 42a odst. 1 písm. b) upravit tak, aby 
v případě zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce z důvodu 
nemajetnosti dlužníka resp. zastavení z důvodu, kdy by výtěžek 
nepostačil ke krytí nákladů výkonu rozhodnutí či exekuce, bylo 
možné provést opravu základu daně. 
 
Stávající návrh znění § 42a odst. 1 písm. b) neumožňuju opravu 
základu daně provést, pokud by výkon rozhodnutí nebo exekuce byl 
zastaven.  Důvodem zastavení výkonu rozhodnutí či exekuce dle 
příslušných předpisů však mohou být nemajetnost dlužníka resp. 

Vyhověno. 
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situace, kdy průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že by výtěžek 
nepostačil ani ke krytí jeho nákladů (viz např. § 268 odst. 1 písm. e) 
občanského soudního řádu). Z těchto legitimních a příslušnými zákony 
předvídaných důvodu je možné taktéž zastavit výkon rozhodnutí či 
výkon exekuce. U těchto situací je tedy jasné, že pohledávka věřitele 
nebude uspokojena, a proto by měla být umožněna oprava základu 
daně. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

3. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Návrh: „úmrtí dlužníka“ 
 
1.3. Navrhujeme ustanovení § 42a odst. 1 písm. d) upravit tak, aby 
titul pro opravu bylo vždy úmrtí dlužníka 
 
V případě, že neuhrazená pohledávka přechází na dědice (a tedy je 
teoreticky možné uvažovat, že bude dědicem uhrazena), nelze beze 
zbytku aplikovat ostatní podmínky pro provedení opravy základu daně. 
Jedná se například o podmínku, kdy dlužník (tedy nově dědic) nebude 
plátcem DPH. Např. pokud v dědictví přejde na některého z dědiců 
pouze pohledávka, ale na tohoto dědice nepřejde status plátce daně 
z důvodu nesplnění § 6e zákona o DPH (např. jiný z dědiců pokračuje 
v ekonomické činnosti). V těchto případech a zřejmě budou nastávat i 
jiné, není možné současně splnit podmínku § 42a odst. 1 písm. d) a 
ostatní podmínky zároveň, a proto tedy právní normu nelze aplikovat. 
S ohledem na princip racionálního zákonodárce je nutné uvedené 
ustanovení modifikovat, pročež navrhujeme deklarovat, že opravu lze 
provést při úmrtí dlužníka a případně upravit navazující ustanovení 
administrativního či procesního charakteru (např. doručování 
opravného dokladu apod.). 

Vyhověno částečně. 
Aplikovatelnost ustanovení se vzhledem k vypuštění podmínky 
plátcovství dlužníka významně rozšiřuje. V kontextu ostatních 
podmínek pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky nicméně nelze v případě smrti dlužníka omezit pouze na 
tuto skutečnost, ale je (stejně jako u ostatních podmínek) stanoveno, že 
věřitel musí být ve věci zaplacení své pohledávky aktivní a musí 
disponovat důkazy svědčícími o tom, že jeho pohledávka skutečně 
nebude uhrazena. Proto je provedení opravy základu daně v případě 
smrti dlužníka odvislé od výsledku řízení o pozůstalosti resp. dědického 
řízení. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

4. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Návrh: „5-letá lhůta při běžícím řízení“ 
 
1.4. Navrhujeme změnit lhůtu v § 42a odst. 1 písm. f) ze stávajících 
5 let na 3 roky 
 
Stávající pětiletá lhůta je z hlediska náročnosti související 
administrativy a archivace příslušných podkladů příliš dlouhá na to, 
aby bylo možné efektivně provádět opravu základu daně. Navrhujeme 
proto tedy tuto lhůtu zkrátit na 3 roky, což bude odpovídat obecné 
daňové standardní prekluzivní lhůtě a příslušné údaje tedy bude mít 
většina daňových subjektů k dispozici v tzv. „živých účetních 

Nevyhověno. 
Lhůta se týká řízení zahájených před promlčením příslušné pohledávky 
a následně se táhnoucích tak, že je překročena 5letá lhůta od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud před uplynutím této lhůty 
budou naplněny (všechny) podmínky pro provedení opravy základu 
daně, postup s využitím kvalifikovaného odhadu se vůbec neuplatní. Při 
navrhování 5leté lhůty se vycházelo z toho, že příslušná řízení budou 
zpravidla zahajována až s určitým odstupem po uskutečnnění plnění, 
dále je nutné počítat s určitou délkou řízení, přičemž s využitím 
kvalifikovaného odhadu by měl postupem nikoliv prioritním, ale 
„náhradním“ právě a pouze v případech složitých a dlouhých řízení, kde 
podle judikatury Soudního dvora Evropské unie nelze opravu základu 
daně vázat až na skončení těchto řízení nebo jejich příslušné části. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAZHD451K)



Stránka 280 z 301 

systémech“, čili nikoliv v systémech archivujících příslušné údaje, data 
a dokumenty, odkud je jejich extrakce složitější. Zároveň tříletá lhůta je 
obecná promlčecí lhůta v obchodních vztazích. Nadto je zřejmé, že 
lhůta 3 let by u neuhrazených pohledávek měla být v obchodním styku 
v ČR dostatečná proto, aby bylo v drtivé většině případů jasné, že daná 
pohledávka nebude již nikdy uhrazena. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

5. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Návrh: „existence nespolehlivého plátce“ 
 
1.5. Navrhujeme v ustanovení § 42a odst. 3 písm. f) odstranit 
podmínku, že dlužník „je“ nespolehlivým plátcem a ponechat 
pouze podmínku, že dlužník ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (DUZP) byl nespolehlivým plátcem  
 
V situaci kdy poplatník jako věřitel v okamžiku vystavení 
faktury/daňového dokladu (DUZP) poskytuje služby svému 
zákazníkovi a tento zákazník není nespolehlivý plátce, věřitel je 
v dobré víře, že mu pohledávka bude uhrazena. Věřitel zároveň 
k DUZP nemá šanci jakýmkoli způsobem predikovat, že se jeho 
obchodní partner v čase mezi DUZP a okamžikem, kdy lze realizovat 
opravu základu daně stane nespolehlivým plátce. Ponechání takovéto 
podmínky zjevně narušuje principy racionálního očekávání a dobré 
víry jakožto základních kamenů každé právní úpravy. Nadto je třeba 
poukázat, že limitace možností opravy základu daně založené na 
ekonomické predikci platební schopnosti odběratele je již zakotvena 
v návrhu novelizace v bodu § 42a odst. 3 písm. j). I z tohoto důvodu je 
ponechání testu zda dlužník „je“ (tj. v době opravy) nespolehlivý plátce 
nadbytečné. 

Vyhověno částečně. 
Došlo k vypuštění kritéria nespolehlivosti v době provedení opravy. 
Kritérium nespolehlivosti ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bylo 
nahrazeno nutností sledovat případnou nespolehlivost odběratele již na 
počátku obchodního vztahu, což v kontextu celého ustanovení (dobrá 
víra ve věci zaplacení poskytnutého plnění) lépe odpovídá nutnosti 
posouzení všech rizik již na začátku obchodního případu. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

6. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Návrh: „podmínka vědět měl a mohl“ 
 
1.6. § 42a odst. 3 písm. j)  -  navrhujeme zrušit, alternativně pak 
modifikovat tak, aby při existenci verifikace platební morálky 
stávajícími kreditně-rizikovými metodami při  běžném obchodním 
styku bylo možné podmínku existence dobré víry splnit. 
 
§ 42a odst. 3 písm. j) obsahuje test „věřitel vědět měl a mohl“, že 
pohledávka nebude v budoucnu uhrazena. Domníváme se, že tato 
podmínka vnáší extrémní právní nejistotu z hlediska možnosti, zda 
vůbec lze uplatnit opravu základu daně. Zároveň klade extrémní nároky 

Vyhověno částečně.  
Stejně jako je provedení opravy základu daně podmíněno vždy 
iniciativou na straně věřitele ve věci zaplacení plnění, tak i dobrá víra 
v toto zaplacení je nezbytnou podmínkou pro provedení opravy základu 
daně a bez ní se nelze uplatnit právo na provedení opravy základu daně.   
Ustanovení bylo přeformulováno tak, aby dobrá víra byla posuzována 
vždy s ohledem na okolnosti konkrétního dodavatelsko – 
odběratelského vztahu. 
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na schopnost poplatníka prokazovat tzv. dobrou víru a archivovat 
související podklady či informace k datu vzniku pohledávek, u kterých 
by se např. po 5letech mohla uplatnit oprava základu daně.  
 
Z tohoto důvodu navrhujeme toto ustanovení zrušit. Alternativně 
navrhujeme např. v rámci důvodové zprávy nastínit možnosti, jak 
splnění této podmínky dostát (např. existencí a aplikováním systému 
kredibility zákazníků při uzavírání smluvních vztahů např. 
prostřednictvím relativně běžně užívaných tzv. „databází dlužníků“ 
typu SOLUS). V opačném případě se domníváme, že by tato podmínka 
činila možnost opravy základu daně v podstatě nemožnou (zejména u 
subjektů, jejichž zákazníky tvoří většina populace a podnikatelských 
subjektů v České republice, mezi nimiž se ve statisticky 
nezanedbatelné míře vždy objevují i osoby, které dlužné částky 
neuhradí), přičemž samozřejmě tyto podnikatelské subjekty verifikují 
zákazníky při uzavírání smluvních vztahů.  
 
Zároveň pokud se v průběhu smluvního vztahu uzavřeného na dobu 
určitou tito poplatníci dozvědí, že jejich obchodní partner může mít 
problém se solventností, související právní předpisy (např. zákon o 
elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. - viz § 65 odst. 3 a 
definice opožděného placení resp. soustavného neplacení jako titul pro 
možnost ukončit smluvní vztah) a na ně navazující smluvní podmínky 
neumožňují při trvajících obchodním vztahu tento ukončit ihned, ale až 
po nějaké době neplacení. Fakticky pak tyto subjekty nemohou díky 
příslušné právní úpravě svým vlastním rozhodováním rychle a účinně 
předcházet vzniku některých neuhrazených pohledávek v průběhu 
obchodního vztahu, ale mohou tak činit až se zpožděním. 
 
V neposlední řadě pak možnost predikovat platební morálku zákazníků 
omezuje v případě vzniku pohledávek z titulu poskytování plnění na 
dlouhodobé nebo opětovné bázi zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele, který se dle ustanovení § 20za vztahuje i na vztahy vzniklé 
v rámci podnikání dotčených osob. Dle logiky ustanovení § 20z tohoto 
zákona je možné posuzovat schopnost a ochotu zákazníků plnit své 
závazky (hradit pohledávky) na počátku v rámci uzavírání obchodního 
vztahu (na dlouhodobé/opětovné bázi), nikoliv v jeho průběhu. 
Fakticky tedy zákon o ochraně spotřebitele ve vztahu k určité části 
plátců DPH omezuje v případě poskytovatelů telekomunikačních 
služeb možnosti predikovat platební chování v průběhu běžícího 
kontraktu, tedy neumožňuje toto činit ve vztahu ke každé jednotlivé 
pohledávce vznikající u kontinuálního obchodního vztahu. Zároveň, viz 
výše, nezaplacení jedné faktury není právně přípustný důvod pro 
zrušení smluvního vztahu. Tato zákonná omezení tedy vedou k situaci, 
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kdy poskytovatel telekomunikačních služeb se nemůže vyvarovat svým 
jednáním vzniku určité části nedobytných pohledávek. Proto by jednání 
v souladu se zákonnými předpisy nemělo vylučovat tzv. dobrou víru 
poskytovatele a tedy vyloučení aplikace omezení opravy základu daně 
z důvodu „vědět měl a mohl“. Samozřejmě, jak navrhujeme výše, pro 
splnění testu dobré víry, je nezbytné, aby existoval zdokumentovaný a 
ekonomicky racionálně nastavený systém verifikace kredibility 
zákazníků při uzavírání smluv s plněním na kontinuální bázi (např. 
verifikace skrze disponibilní databáze dlužníků či jiný kreditně-
scoringový mechanismus či proces minimalizující vznik nedobytných 
pohledávek). 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

7. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Návrh: „lhůta 15 dní od zjištění skutečností pro vystavení 
opravného dokladu“ 
 
1.7. Upravit § 42f odst. 1 tak, aby příslušná 15ti denní lhůta pro 
vystavení opravného dokladu byla stanovena na 3 měsíce od 
okamžiku zjištění rozhodných skutečností 
 
V praxi s ohledem na (i) dobu, která uběhla od data uskutečnění 
zdanitelného plnění dané pohledávky, (ii) příslušnou dokumentaci a 
podmínky pro provedení opravy základu daně a (iii) nutnost poměrně 
komplikovaného právního posouzení (např. situací insolvence či jiných 
řízení) zda lze opravu základu daně aplikovat či ne, se domníváme, že 
stávající 15ti denní lhůta znamená faktickou nemožnost tyto všechny 
nutné údaje a doklady zanalyzovat a opravu provést. Na rozdíl od 
běžného vystavení daňového dokladu nebo zahrnutí přijatého daňového 
dokladu do daňového přiznání se jedná o specializované posouzení 
založené na historických informacích a dokumentech vyžadující jejich 
posouzení. Proto z hlediska patnácti denní lhůty ode dne zjištění 
skutečnosti je nemožné předpokládat, že by realizace opravy vícero 
případů byla možná. S ohledem na společnosti poskytující velký rozsah 
služeb velkému rozsahu zákazníků tak de-facto tyto opravy není možné 
realizovat.  
 
V některých případech se stává, že příslušné dokumenty v  relevantních 
řízeních jsou buď zveřejňovány se zpožděním (se zpětnými účinky), 
nebo se do majetkové a vědomostní sféry poplatníků dostávají pozdě 
díky pomalosti procesů publikování rozhodnutí v daných řízeních. Tato 
zpoždění jsou často větší než 15 dní od data, kdy nabyly dané 
skutečnosti právní moci. V těchto situacích pak tedy nezbývá žádný 
časový prostor na jejich zohlednění při realizaci opravy základu daně a 

Vyhověno částečně. 
Lhůta pro vystavení daňového dokladu byla prodloužena na 30 dní, což 
je dostatečný časový prostor vzhledem k tomu, že počátek běhu lhůty 
pro vystavení základního opravného daňového dokladu je odvislý ode 
dne zjištění relevantních skutečností. Lhůta pro vystavení opravného 
daňového dokladu tak nezačíná běžet dnem existence skutečností 
rozhodných pro opravu (např. dnem nabytí právní moci příslušného 
rozhodnutí), ale dnem jejich zjištění. Vzhledem k tomu, pokud okamžik 
zjištění těchto skutečností závisí na jejich zveřejnění, nemůže lhůta pro 
vystavení základního opravného daňového dokladu marně uběhnout 
z důvodu pozdního zveřejnění těchto skutečností. 
30denní lhůta by neměla činit problémy, což však samozřejmě závisí na 
nastavení interních firemních mechanismů. Při návrhu zákonné úpravy 
opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky se vycházelo 
z předpokladu, že poskytovatelé zdanitelných plnění (dodavatelé zboží 
a služeb) průběžně sledují ne/zaplacení svých pohledávek a při jejich 
nezaplacení činí (a evidují) úkony za účelem jejich úhrady.  
Totéž platí pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky v případě jejího provádění na základě kvalifikovaného 
odhadu. 
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natož pak na jejich revizi a posouzení, zda jsou podmínky opravy 
splněny. Ponechání stávající lhůty by tedy znemožnilo aplikaci 
navrhované úpravy ze strany poplatníků.  
 
Proto navrhujeme prodloužit tuto lhůtu na 3 měsíce. S ohledem na 
prodloužení navrhované lhůty je pak nutné toto zohlednit i 
v prodloužení obecné prekluzivní lhůty navázané na možnost opravy 
dle § 42a odst. 1 písm f). 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

8. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Návrh: „větší množství daňových dokladů jako příloha daňového 
přiznání“ 
 
1.8. Upravit § 42g odst. 2 tak, aby bylo umožněno provést opravu 
základu daně u většího množství pohledávek 
 
U daňových subjektů typu telekomunikačních operátorů s počtem 
pohledávek v řádu milionů kusů měsíčně se i v případě velmi nízkého 
procenta nedobytných pohledávek, které by se kvalifikovaly pro opravu 
základu daně, bude jednat o vysoké počty daňových dokladů. Takovéto 
počty dokladů pak nebude možné ať již z důvodu efektivity této 
činnosti nebo velikosti příloh přiložit k povinně elektronickému podání 
daňového přiznání. Navrhovali bychom tedy modifikaci příslušného 
ustanovení tak, aby bylo možné realizovat i opravy základu daně u 
většího množství pohledávek (např. nahrazení příloh daňového přiznání 
interní evidencí, či speciální záznamní povinností). 

Vyhověno. 
Jako alternativní příloha k daňovému přiznání se navrhuje seznam 
daňových dokladů včetně všech jejich povinných náležitostí. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

9. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
1.9. Další 
 
Nad rámec výše uvedených připomínek bychom chtěli upozornit, že 
pro možnost ověření podmínky dle § 42a odst. 3 písm f) bude nejspíše 
nutné, aby správce daně zveřejňoval status nespolehlivého plátce tak, 
aby tento status mohl být ověřitelný k libovolnému datu (DUZP) 
v minulosti.  
 
Domníváme se, že např. situace, kdy odběratel byl např. k DUZP dané 
pohledávky nespolehlivým plátcem, ale v době opravy již 
nespolehlivým plátcem není, není na webovém portálu adisre.mfcr.cz k 
dispozici. Pokud nebude existovat příslušná veřejná databáze s těmito 
údaji o stavu nespolehlivého plátcovství, bude na každém jednotlivém 
poplatníkovi, aby si generoval kompletní databázi nespolehlivých 

Nevyhověno.  
Aby mohl věřitel být v dobré víře ohledně předpokladu o (budoucím) 
zaplacení jím poskytnutého zdanitelného plnění, musí ověřovat 
nespolehlivost (mj.) svých odběratelů na počátku obchodního vztahu (tj. 
v době, kdy je údaj o případné nespolehlivosti plátce (odběratele) 
veřejně dostupný.  
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plátců ve vztahu ke všem svým zákazníkům pokaždé při vystavení 
faktury (z nichž drtivá většina nakonec pohledávky uhradí) jen proto, 
aby byl u části neuhrazených pohledávek schopen po čase (někdy i 
několika letech) určit, zda daná pohledávka nevznikla v době, kdy byl 
daný dlužník nespolehlivým plátcem. Předpokládáme, že na takovéto 
globální a každoměsíční ověřování u všech vystavených faktur ze stran 
telekomunikačních operátorů (tedy v podstatě všichni plátci v ČR) není 
kapacitně portál adisreg.mfcr.cz přizpůsoben. Nadto takováto činnost 
není z pohledu nároků na kapacity příslušných IT řešení efektivní, 
neboť v důsledku relativně nízkého procenta nakonec neuhrazených 
pohledávek se nakonec z drtivé míry ukáže jako zbytečná.  
 
Zde je nutno podotknout, že v situaci kdy stát klade na poplatníky 
legitimní podmínky pro realizaci určitého práva (zde kontrola statusu 
nespolehlivého plátce jako podmínky pro opravu základu daně) by však 
zároveň stát měl být schopen zpřístupnit relevantní informace pro 
ověření splnění podmínek jím vyžadovaných (neboť zveřejnění statusu 
nespolehlivého plátce je plně v gesci finanční správy). 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

10. D 1. K bodu č. 80 (§§ 42a až 42i) – Oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky 
 
Návrh: „oprava základu daně u nedobytných pohledávek vůči 
neplátcům DPH“ 
 
1.10. Navrhujeme rozšířit možnost opravy základu daně i na 
situace, kdy dlužník není plátce DPH 
 
Z pohledu využití možnosti opravy základu daně u nedobytných 
pohledávek vznikajících v rámci podnikání v telekomunikacích a 
jiných tzv. síťových odvětvích je rozšíření opravy základu daně na 
všechny dlužníky klíčový požadavek, aby novelizace dosáhla ve vztahu 
ke svému záměru alespoň nějaký ekonomický efekt pro tyto subjekty. 
Tato úprava by byla plně v intencích směrnice EU o DPH a logice 
změny spočívající v tom, že jednotliví plátci DPH by neměli 
ekonomicky nést břímě povinnosti odvést DPH i v jimi nezaviněných 
situacích, kdy dlužník neuhradí příslušný daňový doklad. 

Vyhověno. 
 
 
 
Během projednávání připomínek v rámci vnějšího připomínkového 
řízení bylo připomínce vyhověno. V další fázi legislativního procesu 
bylo však rozhodnuto o vypuštění této změny. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

11. D 2.  K bodu č. 123 (§ 74 odst. 1) – k větě druhé 
 
Návrh: 
 
2.1. Upravit větu druhou ustanovení § 74 odst. 1 tak, aby povinnost 
zohlednit doručený opravný daňový doklad vznikla nejpozději až 
ve zdaňovacím období, ve kterém byl obdržen 
 

Vyhověno jinak.  
Věta druhá v ustanovení § 74 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 
byla vypuštěna.   
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Z hlediska toku informací, dokladů, vnitřních kontrolních mechanismů 
a schvalovacích procesů a navazující náročnosti zpracování daňového 
přiznání, kontrolního hlášení a souvisejících povinných evidencí (z 
nichž některé slouží jako nutná podmínka prevence boje proti 
daňových únikům) u středních a větších daňových subjektů nelze 
zajistit, aby opravný daňový doklad přijatý den před posledním dnem 
lhůty pro podání daňového přiznání byl ještě v tomto daňovém přiznání 
zohledněn. Proto navrhujeme upravit tuto lhůtu tak, aby povinnosti 
k zohlednění takového dokladu došlo nejpozději až v daňovém přiznání 
za zdaňovací období, ve kterém byl příslušný opravný daňový doklad 
obdržen. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

12. D 3.  K bodu č. 124 (§ 74 odst. 2)  
 
Návrh: „oboustranná oprava daně u nevyužitých jednoúčelových 
poukazů“ 
 
3.1. Upravit možnost plátce, který vystavil jednoúčelový 
poukaz, který nebyl využit, opravit původně uplatněnou daň (tzn. 
pravděpodobně v ustanovení § 42) v případě, že je schopen částku 
odpovídající neuplatněného poukazu nebo její část prokázat.  
 
V ustanovení věty druhé § 74 odst. 2 je zavedena povinnost plátce, 
které uplatnil u jednoúčelového poukazu odpočet daně tento odpočet ve 
lhůtě opravit, pokud nedošlo ke skutečnému předání zboží/poskytnutí 
služby. Z hlediska zachování principu neutrality navrhujeme obecně 
v situaci zcela nebo částečně „nevyužitého“ jednoúčelového poukazu, 
aby měl plátce, který takový jednoúčelový poukaz vydal, právo opravit 
i daň původně uplatněnou při vydání/převodu tohoto poukazu, avšak 
pouze v případě, že je tento plátce schopen prokázat, že takovýto 
poukaz nebyl zcela nebo zčásti využit. 

Vysvětleno. 
Pro takovou obecnou opravu základu daně na výstupu rovněž 
v případech, kdy plátce, který vystavil poukaz, si ponechá úplatu, 
kterou obdržel za vydání poukazu, není opora ve směrnici o dani z 
přidané hodnoty. Umožnění takové opravy bylo v rozporu s principem 
neutrality. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

13. D 3.  K bodu č. 124 (§ 74 odst. 2)  
 
Návrh: „oprava odpočtu daně versus fikce plnění § 15a odst. 3“ 
4.1. Upravit větu druhou § 74 odstavce 2 tak, aby se povinnost 
provést opravu odpočtu daně netýkala situace právní fikce uvedené 
v § 15a odst. 3  
 
V ustanovení § 74 odst. 2 větě druhé je normována povinnost provést 
opravu odpočtu daně při nevyužití jednoúčelového poukazu. Zároveň 
v ustanovení § 15a odst. 3 je uvedena právní fikce plnění při přijetí 
jednoúčelového poukazu osobou povinnou přijmout poukaz, která je 
odlišná od osoby, která poukaz prvotně vydala (uvedla do oběhu). 
Z hlediska praxe obchodních modelů založených na využití poukazů, 
které mohou mít více než jeden distribuční mezičlánek, je téměř 

Vyhověno jinak. 
Text § 15a odst. 3 i § 74 byl přeformulován. 
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nerealizovatelné provádět opravu základu daně v těchto situacích. 
Jinými slovy, nelze předpokládat a ani prakticky v obchodních vztazích 
realizovat, že plátce, který poukaz vystavil (je tedy v rámci fikce § 15a 
odst. 3 příjemce plnění a při splnění obecných podmínek má nárok na 
odpočet daně), bude informován o skutečnosti, že k využití poukazu 
nedošlo u plátce, který má povinnost takovýto poukaz přijmout. 
V obchodních vztazích jsou běžné situace vícero prostředníků i situace, 
kdy osoba, která má poukaz přijmout, akceptuje takového poukazy od 
vícero jejich vydavatelů, přičemž tyto poukazy jsou vzájemně 
neodlišitelné. 
 
Zároveň se domníváme, že v případě aplikace právní fikce § 15a odst. 
3 by byla aplikace opravy daně na základě faktické nerealizace dodání 
plnění kontradiktorní. Nadto se domníváme, že nedochází v situaci 
uplatnění DPH ze strany příjemce a souvisejícího nároku na odpočet u 
výstavce takového neuplatněného kuponu k rozporu se základními 
principy daně z přidané hodnoty. 
 
Kromě jiného, v případě, že by nebylo vyhověno bodu 2, aplikovala by 
se povinnost opravy odpočtu daně u nevyužitých jednoúčelových 
kuponů dle § 74 odst. 2 i ve vztahu k fikci plnění dle § 15a odst. 3 a 
došlo by k porušení neutrality na úrovni výstavce – příjemce poukazu. 
Ve stávajícím návrhu totiž dle našeho názoru neexistuje možnost, aby 
jakýmkoliv způsobem osoba, u které se má poukaz uplatnit, mohla 
opravit původně uplatněnou daň z titulu fikce § 15 odst. 3. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

14. D 4. Obecně k poukazům  
 
Návrh: 
 
4.1. Navrhujeme vymezit v zákoně či zdůvodnit v důvodové zprávě 
rozdílnou definici poukazu ve vztahu k (absentující) definici slevy, 
která obecně nepodléhá novým pravidlům o poukazech 
 
S ohledem na záměry uvedené ve Směrnici Rady (EU) 2016/1065 o 
zacházení s poukazy uvedené pod důvodem č. (4) doporučujeme 
v zákoně vymezit nebo alespoň v důvodové zprávě zdůvodnit, že se 
nová pravidla ohledně poukazů netýkají nástrojů opravňujících držitele 
ke slevě při nákupu zboží nebo služeb. Toto základní vymezení je 
klíčové pro způsob nahlížení na definici poukazů a její odlišení od slev 
(které návrh zákona nijak, ani ideově, vůči poukazům nevymezuje). 
Zabrání se tím tak nejasnosti a mnoha souvisejícím dotazům, kdy by za 
vouchery ze stávajícího návrhu zákona a definic poukazu mohly být 
nesprávně považovány či pochopeny situace typu vydávání slevových 
knížek obsahujících velké množství slev, distribuované předem 

Vyhověno.  
Důvodová zpráva byla doplněna.  
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neurčenému počtu subjektů např. formou přílohy k dennímu tisku apod. 
(obsahující např. 100 Kč slevu na nákup klávesnice k počítači), 
přičemž oproti vydání či převodu těchto slevových knížek není ze 
strany jednotlivých článků přijímána žádná úplata, slouží pouze jako 
doklad o nároku na slevu ze strany koncového zákazníka. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

15. D 4. Obecně k poukazům  
 
Návrh: 
 
4.2. Doporučujeme zavést přímo do zákona jasnou definici vydání 
poukazu za podmínky související budoucí úplaty a taktéž definici 
osoby výstavce a tuto vymezit oproti osobě „pouhého distributora“. 
 
Zde předpokládáme, že záměrem není zahrnout do definice vystavení 
např. u jednoúčelového poukazu běžné situace, kdy je plátcem A 
vystaveno velké a předem neurčité množství slevových jednoúčelových 
poukazů, uplatnitelných u plátce B, které by jinak splňovali definici 
jednoúčelového poukazu, avšak s jeho vystavením není spojena žádná 
přímá úplata. Pouze v důsledku úspěšnosti marketingové akce, je ze 
strany plátce A vyúčtována služba podpory prodeje, která však 
z hlediska její ceny nezávislá na hodnotě či počtu uplatněných poukazů 
u plátce B. 
 

Vyhověno částečně. 
Byla doplněna důvodová zpráva o příklady, různé případy s dopadem 
změny zákona. Do pusatnovení § 15 odst. 4 zákona o dani z přidané 
hodnoty byla doplněna zásada, že poukaz je vydán okamžikem, kdy se 
převede na prvého nabyvatele. 
 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

16. D 4. Obecně k poukazům  
 
Návrh: 
 
4.3. Dále doporučujeme vymezit kritéria pro určení data vystavení 
jednoúčelového poukazu ve vazbě na datum uskutečnění 
zdanitelného plnění 

Vysvětleno: 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě jednoúčelového 
poukazu je v návrhu zákona již vymezen v § 21 odst. 4 novém 
písmenu  j). 
 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

17. D 5. K bodu 31 (§ 15 odst. 2)  -  obecně k definici jednoúčelových 
poukazů v situaci nemožnosti stanovit základ daně k datu jeho 
vystavení resp. uskutečnění zdanitelného plnění 
 
Návrh:  
 
5.1. Doporučujeme vymezit či zdůvodnit, zda a jakým způsobem se 
pravidla ohledně jednoúčelových poukazů uplatní i v situaci, kdy 
není předem známa výše základu daně 
 
Jedná se o situace, kdy ostatní kritéria pro jednoúčelové poukazy jsou 
splněna (viz také jejich odlišení od „slev“ výše pod bodem 4.1), avšak 
není k datu vydání či převodu jednoúčelového poukazu známa výše 
základu daně. Například se jedná o případy poukazů (i) vyjádřených 

Vysvětleno.  
Pokud jde o případy uvedené v návrhu, podle názoru Ministerstva 
financí s výjimkou příkladu (i), kdy se jedná o slevový kupon, který 
nespadá do působnosti nových pravidel, ostatní příklady naplňují 
definici jednoúčelového poukazu, za předpokladu, že se jedná o zboží 
ve stejné sazbě daně z přidané hodnoty. 
Znalost údaje o základu daně není pro rozlišení poukazu na 
jednoúčelový nebo víceúčelový relevantní. 
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v procentní výši (např. poukaz na slevu na lyže ve výši 10%) nebo (ii) 
věcně definovaným zbožím či službou (např. poukaz na dětské lyže 
xy), u nichž však není předem známá cena u jejich prodejce, případně 
(iii) se jedná o poukaz na výběr vícero typů zboží s odlišnými cenami. 
 
V této situace se domníváme, že není záměrem, aby takového typy 
poukazů byly považovány za jednoúčelové. 

169. O2 Czech 
Republic a.s. 

18. D 6. K přechodným ustanovením ve vztahu o opravě základu daně u 
nedobytných pohledávek 
 
Návrh 
 
6.1. Navrhujeme v rámci přechodných ustanovení upravit možnost 
provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky, u níž došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění i před datem účinnosti novely 
 
Navrhuje umožnit opravu daně i u pohledávek vzniklých před datem 
účinnosti novely, přičemž oprava základu daně by se mohla uskutečnit 
až při splnění příslušných podmínek, nejdříve však k datu účinnosti 
novely. V opačném případě za stávajícího znění návrhu, a pokud by 
naše výše uvedené připomínky nebyly zohledněny, bude s ohledem na 
obvyklou délku exekučních, insolvenčních či jiných řízení v ČR možné 
efektivně provádět opravu základu daně až s využitím ustanovení §42a 
odst. 1) písm. f) tedy až v roce 2024. Takto dlouhá prodleva by 
zejména s ohledem na výsledek rozhodnutí Enzo Di Maura a 
Goldsmiths byla přílišná a těžko obhajitelná i s ohledem na povinnost 
ČR harmonizovat své předpisy vůči Směrnici o dani z přidané hodnoty. 

Vyhověno. 
Přechodná ustanovení byla upravena. Není záměrem aplikovat uvedený 
postup až na pohledávky, u nichž datum uskutečnění zdanitelného 
plnění nastalo až po 1. lednu 2019 resp. až ode dne nabytí účinnosti 
návrhu zákona. 
 

170. Občanské 
sdružení majitelů 

domů v ČR 

1. Z  Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se jedné skupině daňových 
poplatníků (pronajímatelům) skokově zvýšilo daňové zatížení (cca 
30%) zejména ve světle mnohokrát opakovaných veřejných deklarací o 
tom, že cílem vlády je nezvyšovat nikomu daňovou zátěž! 
Připomínáme rovněž, že drtivá většina restituentů se do dnešního dne 
nedočkala žádného odškodnění za téměř 25 let protiústavní regulace 
nájemného. Takový postup by navíc byl jednoznačně diskriminační a 
to ve vztahu k ostatním poplatníkům. 

Vyhověno.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. 

170. Občanské 
sdružení majitelů 

domů v ČR 

2. Z Žádáme MF (vládu ČR), aby byla zachována stávající sazba 15 % pro 
plátce dle § 9 zákona o dani z příjmu. 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. 

170. Občanské 
sdružení majitelů 

domů v ČR 

3. Z Žádáme, aby i drobným investorům, kteří investují do koupě 
investičních (většinou sociálních) bytů za účelem zajištění ve stáří, byla 
zachována nízká a zejména jednoduchá míra zdanění. Pomohou tím 
státu zvýšit počet nájemních sociálních bytů bez potřeby miliardových 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
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státních investic. Bylo by naopak vhodné podpořit investice do 
výstavby nájemního bydlení dalšími finančními stimuly, např. 
zvýšením paušálů daňových výdajů minimálně na 40 % apod.  
Podrobnější rozbor dopadu chystaného „daňového balíčku“ na 
pronajímatele je v přiloženém materiálu zpracovaném paní Ing. 
Magdalenou Čudovou. 

realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

175. SČS –Unie 
nezávislých 

petrolejářů ČR, 
z.s. 

1. D Pripominky k zakonu o spotrebni dani 
pripominka k §60a a nasledujicim 
Stávající text zákona vyžaduje od osob přijímajících LPG za účelem 
jeho dalšího prodeje získání zvláštního povolení, přičemž na každého 
dalšího dodavatele je vyžadováno nové povolení. Tento požadavek je 
po zavedení řady dalších opatření omezujících daňové podvody 
přeýitkem a zbytečnou administrativní komplikací a lze jej významně 
zjednodušit. Navrhujeme 3 varianty: 
a) vydávání povolení zcela zrušit  
b) vydat žadateli jedno „univerzální“ povolení bez povinnosti 
specifikovat dodavatele LPG 
c) vydat žadateli jedno „univerzální“ povolení. Specifikace dodavatele 
by už nebyla součástí povolovacího procesu, ale stala by se pouze 
ohlašovací povinností. 
Naše preference jsou stejné, jako je výše uvedené pořadí návrhů. 
  
V případě varianty a) dojde k odstranění §60a, 60b, 60c a 60d ze 
zákona, případně k úpravě §60. 
V případě varianty b) dojde k odstranění §60a/2, §60c/1 
V případě varianty c) dojde ke zrušení §60c a úpravě znění §60/2:  
"(2) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v §60 odst. 1 nebo 2 je 
povinna oznámit správci daně každou osobu, od které zkapalněné 
ropné plyny nakupuje a to před tím, než dojde k první dodávce zboží 
od této osoby" 

Vyhověno jinak. 
Navrhovaná úprava bude zařazena do řádné novely zákona o 
spotřebních daních.  
V případě povolení k nákupu LPG ve volném daňovém oběhu za 
účelem dalšího prodeje bude navrženo zrušení povinnosti uvádět na 
povolení údaje o dodavatelích. Dodavatelé budou správci daně pouze 
oznamováni. 

175. SČS –Unie 
nezávislých 

petrolejářů ČR, 
z.s. 

2. D Pripominky k zakonu o spotrebni dani 
Pripominka k §51 
Doplnění nového odstavce "(4): Zdanění je považováno za prokázané i 
v případě, že kód nomenklatury vykazovaný na dokladu dle §51 odst.1 
nebo §51 odst. 3 není shodný se skutečným (var. zjištěným) kódem 
nomenklatury a to za podmínky, že sazba spotřební daně vykazovaného 
kódu nomenklatury je shodná nebo vyšší, než sazba kódu zjištěného" 
Tento bod řeší případy, kdy dojde výrobní vadou v rafinerii nebo při 
manipulaci se zbožím ke změně kvalitativních parametrů minerálního 
oleje a tato změna vede k přeřazení zboží pod jiný kód nomenklatury. 
Dnes takový případ nevyhnutelně vede ke zdanění zboží (subjekt nemá 
k dispozici doklad podle §51, kterým by prokázal zdanění), ačkoli 
spotřební daň již byla jednou státem vybrána. Typickým příkladem je 
druhé danění benzínu se sníženým oktanovým číslem. 

Vyhověno jinak. 
Navržené znění by mohlo vést k záměrnému zneužívání a ztěžování 
kontrol správce daně a identifikaci vybraného výrobku. 
 
K tomu dále uvádíme, že obecně ze zákona vyplývá, že zdanění lze 
prokázat i jiným způsobem, než bezvadným dokladem, tj. podle 
daňového řádu. K tomu viz judikát 5 Afs 93/2008.  
 
Ve stejném duchu mluví i odůvodnění k § 42c zákona o spotřebních 
daních: „Nová úprava umožní správci daně uvolnit zajištěné vybrané 
výrobky, které byly dopravovány s dokladem, který v dané situaci 
vyžaduje zákon, ale který obsahuje nesprávné nebo nepravdivé údaje. 
Vybrané výrobky mohou být v rámci řízení uvolněny, pokud účastník 
řízení prokáže jejich zdanění (například evidencemi, objasněním 
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Text je formulován tak, aby nebylo možno uvedený paragraf zneužít 
k případným nárokům kontrolovaných subjektů na vrácení daně. 
Pokud to bude zpracovatel zákona požadovat, můžeme pro uvedené 
případy zjištěného nesouladu kódů nomenklatury akceptovat rozumnou 
výši správní pokuty  

nesrovnalostí v dokladu, atp.). 
 
Správce daně tedy při praktické kontrole dopravovaných nebo 
skladovaných vybraných výrobků ověřuje doklady a porovnává shodu 
údajů na nich uvedených se skutečností. Má-li správce daně 
pochybnosti o údajích uvedených na dokladech, musí vyhodnotit, zda 
tyto nesrovnalosti jsou takové intenzity, že lze zpochybnit doklad jako 
takový. Správce daně zváží, zda se jedná o doklad, který v dané situaci 
vyžaduje zákon a že doprava není prováděna bez dokladu, případně zda 
se jedná o doklad podle zákona, který však obsahuje nesprávné nebo 
nepravdivé údaje, které je třeba dodatečně prověřit. 
 
V rámci prověřování se může jednat například o to, zda není doklad 
pozměněný nebo padělaný, zda byl řádně vystaven a je u výstavce 
evidován bezvadný doklad prokazující zdanění vybraných výrobků 
v rámci obchodního řetězce, zda byla doprava vybraných výrobků řádně 
oznámena a poskytnuto zajištění daně, zda okolnosti nenasvědčují 
protiprávnímu uvedení vybraných výrobků do volného daňového 
oběhu, nebo zda jsou zajištěné vybrané výrobky prokazatelně vedeny 
povinnými osobami v evidencích podle platných právních předpisů. 
 
Výše uvedené však platí v případě, že správce daně může předloženou 
dokumentaci k příslušným dopravovaným vybraným výrobkům 
přiřadit. (viz judikát 4 Afs 97/2017). 

177. Sdružení dovozců 
a výrobců 

tabákových 
výrobků 

1. Z Připomínkové řízení k návrhu novely zákona o spotřebních daních 
353/2003 Sb. 
 
 K tomuto návrhu novely zákona máme zásadní připomínku.  
 
Připravovaná novela, dle nás, správně reaguje na nejasnosti vzcházející 
ze stávající legislativní úpravy v zákonu o spotřebních daních 353/2003 
Sb. týkající se definice tabákového výrobku neznačeného, značeného 
nesprávným způsobem a nedaněného. Proto vítáme zpřesnění v zákoně 
v podobě nově vloženého § 114a, který definuje tabákové výrobky 
neznačené a značené nesprávným způsobem a dále pak v § 135q 
upravuje přestupky proti značení tabákovými nálepkami a stanovuje 
pokuty, resp. v některých případech jejich výši zmírňuje. Toto, zejména 
v případě „technických“ chyb vítáme a považujeme za rozumné.  
 
Nicméně dle našeho názoru je stále nedostatečně definováno řádné 
zdanění výrobku a prokázání zdanění ve vazbě na použití tabákové 
nálepky. V platném znění zákona o spotřebních daních 353/2003 Sb. je 
stanoven v §5, odst. 1 způsob prokázání zdanění: „Na daňovém území 
České republiky se prokazuje zdanění vybraných výrobků uvedených do 

Vyhověno jinak. 
V případě vybraných výrobků je doklad jako takový k prokázání 
zdanění nezbytný. Vždy je nutné prokázat množství výrobků, parametry 
dopravy atd. Z důvodu velkého množství výrobků není vždy možné 
provádět kontrolu značení na jednotkových baleních tabákových 
výrobků. Lze rovněž postupovat dle § 5 odst. 6 zákona o spotřebních 
daních. 
Vzhledem ke komplexnosti problematiky dokladů prokazujících 
zdanění, resp. osvobození a připomínek k ní uplatněných bude tato 
problematika projednávána pro případnou další novelu zákona o 
spotřebních daních. 
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volného daňového oběhu daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji 
či dokladem o dopravě vybraných výrobků do volného daňového oběhu 
již uvedených, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 6). Zdanění 
vybraných výrobků do volného daňového oběhu již uvedených se 
prokazuje pouze tehdy, nejedná-li se o vybrané výrobky pro osobní 
spotřebu (§ 4 odst. 6, § 32 odst. 2, 4 a 5).“. A dále pak v § 116, odst. 2 
„Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky. Tabákové nálepky musí 
být použity v okamžiku, kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.“. 
V minulosti se však objevily případy, kdy ze strany správce daně, 
docházelo k výkladu, že nesprávně značený výrobek originální 
tabákovou nálepkou byl považován za nezdaněný. Proto navrhujeme 
zvážení možnosti úpravy § 116, odst.2. takto:  
 
2) Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky, která současně s 
doklady dle § 5 prokazuje zdanění vybraných výrobků uvedených 
do volného daňového oběhu. Tabákové nálepky musí být použity v 
okamžiku, kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. 
 
Budeme rádi, pokud naši připomínku a návrh zvážíte a zahrnete do 
připravované novely zákona 353/2003 Sb. o spotřebních daní z 
tabákových výrobků tak, aby do budoucna byly odstraněny možné 
nejasnosti a nevznikal prostor pro různé nejednoznačné a sporné 
výklady. 

179. Státní fond 
životního 
prostředí 

1. Z Do zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád doporučuje SFŽP ČR doplnit 
následující:  
Doplnit § 52 odst. 7 
V rámci dělené správy je ukladatel zproštěn mlčenlivosti vůči příjemci 
peněžitého plnění. 
 
Do § 257 odst. 4 doplnit 
Správce daně, který převádí výnos některé daně v souladu s jejím 
rozpočtovým určením, sděluje příjemci výnosu pouze informace o 
celkovém výnosu této daně, o celkovém stavu nedoplatků, včetně 
souhrnné částky daní, jejichž úhrada je posečkána, o skutečné výši 
převedených částek této daně a dni, v němž došlo k převodu. Na 
základě písemné žádosti může správce daně poskytnout příjemci 
výnosu písemné rozhodnutí o stanovení peněžitého plnění daňovému 
subjektu. 

Odůvodnění: 
SFŽP ČR je dle § 2 zákona č. 388/1991 Sb., zákon České národní rady 
o Státním fondu životního prostředí České republiky příjemcem 
poplatků za znečišťování životního prostředí, kde v rámci „dělené 

Nevyhověno. 
Navržená novela daňového řádu řeší toliko implementaci směrnice 
ATAD a není na místě do ní doplňovat další témata nad rámec tohoto 
obsahu. Předložený námět navíc byl uplatněn až v rámci vnějšího 
připomínkového řízení a vyžaduje důkladnější analýzu a diskuzi. 
Ministerstvo financí během roku 2018 plánuje předložit „řádnou“ 
novelu daňového řádu, v jejímž rámci bude pro obdobné podněty místo. 
 
Připomínkové místo toto vypořádání v rámci projednání akceptovalo. 
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správy“ výběr některých poplatků provádí příslušný celní úřad 
(poplatky za znečišťování ovzduší dle z. č. 201/2012 Sb., o vypouštění 
odpadní vody do vod povrchových, o odběru podzemní vody, dle z. č. 
254/2012 Sb., o odnětí půdy ze ZPF dle z. č. 334/1992 Sb., …). 
Vzhledem k tomu, že ve smyslu vyhlášky č. 416/2004, kterou se 
provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 
Sb., je SFŽP ČR povinen predikovat příjmy z těchto poplatků, uvítali 
bychom možnost podání informace od příslušného celního úřadu o výši 
vyměřeného poplatku určeného pro daňový subjekt dle složkového 
zákona, tj. poskytnutí kopie výměru příslušného poplatku vydaného dle 
složkového zákona. 

182. Státní zemědělská 
a potravinářská 

inspekce 

1. D K Části čtvrté - Změna zákona o spotřebních daní - bod 47 
V § 130d odst. 2 písm. a) navrhujeme vypustit slova „v gramech“ 
 
Odůvodnění: 
Dle připomínkovaného ustanovení musí být na jednotkovém balení 
zahřívaných tabákových výrobků uveden údaj o množství zahřívaných 
tabákových výrobků vyjádřené v gramech a kusech. 
Podle § 12f písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“) má být jednotkové balení 
bezdýmných tabákových výrobků označeno údaji podle § 12d odst. 1 
písm. a) až d) téhož zákona. Podle § 12d odst. 1 písm. c) téhož zákona 
má jít o označení: „údajem o čistém množství, kterým se rozumí 
množství v gramech nebo v kilogramech tabákového výrobku bez 
obalu, nebo o počtu obsažených kusů v balení“. Zákon č. 110/1997 Sb. 
tedy stanoví povinnost týkající se označení čistého množství baleného 
výrobku pouze počtem kusů v balení. 
Povinnost stanovená v § 130d odst. 2 písm. a) navrhovaného znění 
zákona o spotřebních daních podle našeho názoru nedůvodně klade 
další povinnost označit jednotkové balení také údajem o celkovém 
množství v gramech. Pro potřeby stanovení daně má být dle § 130d 
odst. 2 písm. b) navrhovaného znění zákona o spotřebních daních na 
jednotkovém balení uveden údaj o množství tabáku obsaženého 
vzahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech, které je 
předmětem zdanění. 

Vyhověno. 

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

1. D A Obecně 
Novelizace oblasti daně z příjmů a DPH spočívá zejména v povinné 
implementaci směrnic EU, které nelze rozporovat, jen požadujeme, aby 
zapracování do národní legislativy nešlo nad povinný rámec požadavků 
směrnic (včetně limitů) a aby bylo maximálně využito volnosti v jejich 

Vysvětleno. 
V oblasti daní z příjmů je využito čl. 3 směrnice ATAD, která 
umožňuje, aby národní právní úprava byla striktnější než minimální 
úprava požadovaná směrnicí. Tato možnost byla využita zcela 
minimálně. 
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uplatnění. 

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

2. D B Formální připomínky 
V názvu části čtvrté má být namísto slova "daní" uvedeno slovo 
„daních“. Název části jedenácté má být napsán velkými písmeny 
„ÚČINNOST“, neboť dle legislativních pravidel se názvy částí 
právních předpisů píší velkými písmeny a z toho je výjimka pro 
případy, kdy název vyjadřuje změnu stávajícího právního předpisu. 
Z těchto důvodů jsou v daném návrhu správně napsány názvy částí 
první až desáté malými písmeny, ale název části jedenácté musí být 
napsán velkými písmeny. 

Vyhověno. 

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

3. D C Věcné připomínky 
K části první - změna zákona o daních z příjmů - Čl. I 
K bodu 12 (§ 16) a bodu 37 (38h odst. 2) 
V souvislosti se zrušením superhrubé mzdy se zavádějí dvě daňová 
pásma, k čemuž nemáme výhrady, ale zatím co jsou v materiálu se 
uvádějí sazby ve výši 19 % a 24 %, tak se v poslední době ve veřejných 
sdělovacích prostředcích hovoří o sazbách 19 % a 23 %. 
Došlo tak od zaslání materiálu do připomínkového řízení k posunu, 
avšak je toto promítnuto i do dopadů do daňových výnosů? 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

4. D K části třetí - změna zákona o dani z přidané hodnoty - Čl. V 
K bodu 32 - § 16 odst. 
Požadujeme vypustit doplněni věty "... nebo od osoby, které vznikla 
nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném 
členském státě, které nejsou …" 
 
Zdůvodnění: 
V takovém případě by měl zákonodárce doplnit do zákona, jak se 
rozpozná v tomto okamžiku, zda se jedná o plátce. Nepůjde 
dohledat v systému VIES. A tuzemský plátce se bude muset 
rozhodnout, zda může uplatňovat přenesení daňové povinnosti 
na příjemce při pořízení zboží z jiného členského státu. Jinak by 
vzniklo problematické ustanovení zákona. 

Nevyhověno. 
Úprava cílí na situaci, kdy z titulu dodání se prodávající stane plátcem 
(vznikne mu registrační povinnost - § 6c odst. 2 zákona o dani z přidané 
hodnoty, resp. čl 214 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH). Je to situace, 
kdy je zcela zřejmé (na základě zákona, resp. směrnice), že dodavateli 
povinnost registrace dodáním vzniká. Byla doplněna důvodová zpráva. 

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

5. D K bodu 48 - k § 28 odst. 8 a 9 
Požadujeme vypustit nová znění odstavců 8 a 9. 
 
Zdůvodnění: 
Na plátce je kladena další povinnost „vynaložit nezbytné úsilí k 
doručení daňového dokladu“. 
Požadujeme tuto vágní povinnost, která může touto formulací vytvořit 
různé výklady, z návrhu zákona vypustit. Následné uložení záznamní 
povinnosti správcem daně s možností uložení pokuty za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy dle daňového řádu požadujeme také 

Vyhověno jinak.   
Pojem „vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu“ použitý 
v § 28 odst. 8 byl převzat z judikatury Soudního dvora Evropské unie, a 
sice z rozsudku C 588/10 Kraft Foods Polska SA, kde je uvedeno, že 
osobě povinné k dani je nutno umožnit, aby prokázala vynaložení 
nezbytného úsilí k zajištění, že příjemce zboží nebo služeb obdržel 
opravnou fakturu a že se s ní obeznámil. 
Navrhovaný text § 28 odstavec 9 byl vypuštěn. 
 
V rámci projednávání na Legislativní radě vlády byl text návrhu 
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vypustit. ustanovení upraven následujícím způsobem: 
„(8) Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu 
vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se 
daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.“   

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

6. D K bodu 52 - § 36 odst. 3 písm. b) 
Požadujeme ponechat ustanovení v původním znění. 
 
Zdůvodnění: 
Z důvodu přehlednosti a jasnosti v zákoně navrhujeme ponechat 
v původním znění. 
Nepodřazovat pojem „dotace k ceně“ pod pojem „úplata“. 

Vysvětleno. 
Definice dotace k ceně v § 4 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o dani 
z přidané hodnoty pouze upřesňuje, obdobně jako je tomu i ve směrnici 
o DPH, že i tato forma protiplnění je považována za úplatu. Protože je 
do základu daně zahrnuto vše, co plátce obdržel nebo  měl obdržet jako 
úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění, není již nutné v § 36 odst. 3 
písm. b) výslovně uvádět, že do základu daně se zahrnuje i dotace 
k ceně, která je dle definice v § 4 odst. 1 písm. a) úplatou. 

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

7. D K bodu 131 - § 76 odst. 4 písm. a) 
Je na zvážení, zda každou judikaturu zakomponovávat do zákona. Vede 
to k znepřehledňováni jednotlivých ustanovení zákona, k zobecňování 
a také znesrozumitelnění. 
Příkladem je tato úprava, kde je používán pojem „uskutečněné plnění 
nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti plátce“. 
Poměrně jasné ustanovení zákona, tedy co se nezapočítává do výpočtu 
koeficientu, se stává nejasné. 
Slovo „obvyklé“ v tomto kontextu bude nutné následně vyjasnit. 

Vysvětleno. 
V tomto novelizačním bodu byl promítnut námět Finanční správy, který 
vycházel ze zjištěných případů závažného obcházení daňových 
povinností zjištěných v praxi. Judikatura Soudního dvora Evropské unie 
je součástí unijního práva, které je Česká republika povinna promítnout 
do národního právního řádu. K pojmu „obvyklé“ – výklad v důvodové 
zprávě vychází z příslušného rozsudku Soudního dvora Evropské unie 
ve věci C-98/07. V důvodové zprávě se v této souvislosti dále uvádí, že 
naplnění podmínky, zda dané plnění spadá do výkonu obvyklé 
ekonomické činnosti plátce, je potřebné v praxi zkoumat podle 
konkrétních okolností případ od případu. 

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

8. D K části šesté - změna daňového řádu - Čl. II 
K § 8 odst. 4 - požadujeme vypustit navrhované ustanovení. 
 
Zdůvodnění: 
Navržené znění je nad rámec směrnice, která neuvádí „jiné 
skutečnosti“, což považujeme za velice vágní ustanovení, umožňující 
správci daně „podle své úvahy (§ 8 odst. 1)“ vyhodnotit jakékoli 
rozhodnutí podnikatelského subjektu, které by bylo v rámci daňové 
legislativy daňově výhodnější, jako zneužití práva. 

Vyhověno částečně.  
Znění ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu bude upraveno 
následujícím způsobem: 

 „(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem 
je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového 
právního předpisu.“. 

Pokud se jedná o pojem „právní jednání a jiné skutečnosti“, bylo znění 
navrhovaného ustanovení daňového řádu upraveno a tento pojem 
rozveden o slova „rozhodné pro správu daní“, která konkretizují 
a zužují pojem „právní jednání a jiné skutečnosti“. 
Na tomto místě přitom považuje předkladatel za nutné podotknout, že 
cílem transpozice obecně není doslovný přepis textu ustanovení 
směrnice, nýbrž zajištění účelu sledovaného směrnicí nástroji 
vnitrostátního práva v souladu s pravidly obsaženými ve směrnici. 
Pokud se tedy jedná o formulaci „jiné skutečnosti rozhodné pro správu 
daní“, pak je na místě podotknout, jednak že uvedenou formulací 
navazuje navrhované ustanovení daňového řádu na § 8 odst. 
3 daňového řádu, které navrhovanému ustanovení systematicky 
předchází, a které upravuje zásadu přednosti obsahu před formou. Za 
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druhé je vhodné zmínit, že aplikace principu zákazu zneužití práva 
v daňové oblasti představuje subsidiární prostředek pro řešení krajních 
případů, na které nelze aplikovat pozitivní ustanovení právního řádu a 
při kterých dochází k chování, které si nezasluhuje právní ochrany. 
Atributem tohoto institutu pak musí být dostatečná obsahová pružnost 
tak, aby jeho prostřednictvím bylo možné reagovat na životní situace, 
které tvoří neuzavřenou množinu a na které nemůže právní norma ve 
své obecnosti pamatovat. 
Co se týče zahrnutí jiných právních skutečností, než právních jednání 
do aplikace navrženého ustanovení, svědčí ve prospěch takového řešení 
rovněž snaha pokrýt případy, kdy výsledná daňová výhoda by mohla 
být společným důsledkem právního jednání a právní události, resp. je 
spojena s právním jednáním až ve smyslu kauzální návaznosti. 
Současně navržený text vylučuje opomenutí některé z možných situací, 
které mohou za účelem zneužití práva v oblasti daní nastat. 
Na straně druhé platí, že může-li poplatník volit mezi několika cestami, 
které povedou k realizaci jeho cíle a jednu z těchto cest zvolí z důvodu 
její daňové výhodnosti předpokládané zákonem, pak se nebude jednat 
o nelegální postup, který by měl být správcem daně vyhodnocen jako 
zneužití práva v daňové oblasti. Dosažení daňové výhody 
předpokládané zákonodárcem totiž nebude představovat rozpor se 
„smyslem a účelem daňového právního předpisu“ a navrhované 
ustanovení § 8 odst. 4 daňového řádu se tudíž neaplikuje.  
Pravidlo zakotvené navrhovaným ustanovením daňového řádu přitom 
vychází z dosavadní judikatury, která bude nadále relevantní, a to i pro 
budoucí aplikaci navrhovaného pravidla.  
V tomto směru bude upravena a doplněna důvodová zpráva. 

183. Svaz českých a 
moravských 
výrobních 
družstev 

9. - Závěr: 
Nad rámec uvedených připomínek podporujeme připomínky Svazu 
průmyslu a dopravy ČR a Komory daňových poradců ČR. 

Bere se na vědomí. 

186. Svaz účetních 1. D DPH připomínky 
bod 2.3.2.  
 
Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb poskytovaných 
spotřebitelům v Evropské unii, kde se navrhuje pro menší plátce využití 
prahové hodnoty 10.000 EUR, kde by mohly zdaňovat v místě, kde 
mají sídlo navrhujeme vyšší práh než je navrhovaných 10.000 EUR, 
např. 30.000 EUR.  
 
(modrý text = novela) 

K bodu 4 
a) úplatou 

Vysvětleno. 
Pravidla pro stanovení místa plnění jsou v Evropské unii plně 
harmonizována, prahová hodnota 10 tis. EUR je pevně stanovená a 
závazná pro všechny členské státy (čl. 1 směrnice Rady (EU) 
2017/2455 – viz důvodová zpráva).  
 
Navržená definice dotace k ceně v § 4 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o 
dani z přidané hodnoty pouze upřesňuje, obdobně jako je tomu i ve 
směrnici o DPH, že i tato forma protiplnění je považována za úplatu, 
jde o specifický druh úplaty. Dotace k ceně pak musí splňovat 
podmínku přímé souvislosti s plněním a zároveň musí mít vliv na jeho 
cenu. Kritérium přímé souvislosti lze dovodit z judikatury 
(např. C-495/01 EK vs, Finsko). Dotace k ceně musí být specificky 
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1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého 
plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním,  
2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty 
rozumí částka v peněžních prostředcích ze zdrojů z veřejných 
prostředků, která je poskytnuta v přímé souvislosti s plněním a jeho 
cenou, 
 
a) V definici pojmu „úplata“ je vnořena definice pojmu „dotace 
k ceně“. Nebylo by vhodnější mít samostatné písmeno pro definici 
pojmu „dotace k ceně“?  
b) V tom samém ustanovení je termín „pro účely daně 
z přidané hodnoty“. Myslím, že legislativně správnější termín je „pro 
účely tohoto zákona“. 

Pokud spojíme první a druhý odstavec bude text znít: 
 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a) úplatou 
1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého 
plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním,  
2. dotace k ceně, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí 
částka v peněžních prostředcích ze zdrojů z veřejných prostředků, která 
je poskytnuta v přímé souvislosti s plněním a jeho cenou, 
 
Aby byl text čitelnější, bylo by vhodné „vnořenou“ definici „dotace 
k ceně“ dát pod samostatné písmeno. 

vyplacena subjektu, aby dodal určité zboží nebo poskytl určitou službu, 
pouze v takovém případě může být dotace považována za protiplnění a 
být tak zdanitelná. Musí být rovněž ověřeno, zda příjemce zboží a 
služeb mají prospěch z dotace ve smyslu snížení ceny. Provozní dotace 
sice v důsledku mohou ovlivnit výslednou cenu, ale obvykle nevykazují 
přímou vazbu na konkrétní poskytnutá plnění.  
 

186. Svaz účetních 2. D K bodu 6 
Nově se definuje pojem „uskutečněné plnění“: 
n) uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu 
osobou povinnou k dani, v rámci uskutečňování své ekonomické 
činnosti. 
 
Podtržený text neodpovídá novému systémovému přístupu – viz bod 2 
a 3 novely. V těchto dvou bodech se termín „v rámci uskutečňování 
ekonomické činnosti“ nahrazuje termínem „která jedná jako taková“.  
V celém zákoně by měla být použita jednotná terminologie. 
Upravený text by zněl: 
n) uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu 
osobou povinnou k dani, která jedná jako taková. 

Vyhověno.  

186. Svaz účetních 3. D K bodu 13 
Nová definice pojmu ekonomická činnost zní: 

(3) Ekonomickou činností se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 

Vysvětleno. 
Pojem „pro účely daně z přidané hodnoty“ je standardním pojmem, 
který se v zákoně o dani z přidané hodnoty používá a z hlediska 
legislativního je jeho použití vhodnější, neboť tento pojem definuje 
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činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní 
činnosti a zemědělské výroby a výkon svobodných a jiných obdobných 
povolání podle jiných právních předpisů, za účelem získávání 
pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost se považuje zejména 
činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za 
účelem získávání pravidelného příjmu. 

 
Vítám novou definici ekonomické činnosti, protože zahrnuje i 
mnohokrát judikovanou nutnou podmínku ekonomické činnosti, kterou 
je „účel získávání pravidelného příjmu“.  Nešťastně je v této definici 
termín „pro účely daně z přidané hodnoty“. Myslím, že legislativně 
správnější termín je „pro účely tohoto zákona“. 
Po úpravě by text zněl: 

„(3) Ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí činnost 
výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti 
a zemědělské výroby a výkon svobodných a jiných obdobných povolání 
podle jiných právních předpisů, za účelem získávání pravidelného 
příjmu. Za ekonomickou činnost se považuje zejména činnost 
spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem 
získávání pravidelného příjmu.“. 

nikoli pouze pro zákon o dani z přidané hodnoty, ale pro celou oblast 
daně z přidané hodnoty. 

186. Svaz účetních 4. Z K bodu 127 – zásadní připomínka 
Nové znění § 75 odst. 2  

(2) V případě přijatého zdanitelného plnění, které není dlouhodobým 
majetkem, určeného pro uskutečněná plnění, které plátce použije zčásti 
rovněž pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu svých 
zaměstnanců, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v 
plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro osobní 
spotřebu, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) 
nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a). 

 
a) Termín „plnění, které není dlouhodobým majetkem“ je 
nepřesný, protože se pod něj nedají podřadit např. stavební práce a jiné 
služby, které vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Lepší 
termín je „plnění, které se nestalo součástí pořízeného 
dlouhodobého majetku“ – obdoba znění z poslední věty nového §75 
odst. 5 – viz bod 130 novely. 
 
b) V původním textu § 75(3), který se nahrazuje výše uvedeným 
textem, bylo  
 
V případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování 

Vysvětleno. 
K připomínce a) 
V odstavci 2 se stanoví výjimka z pravidla uplatnění nároku na odpočet 
daně v poměrné výši podle odstavce 1. 
Úzké vymezení přijatých plnění, na které nelze tuto výjimku uplatnit 
(výhradně pořízený dlouhodobý majetek), je záměrem – viz také 
důvodová zpráva. Tato úprava je nedílnou součástí komplexního 
souboru specifických pravidel, které platí pro nárok na odpočet daně u 
dlouhodobého majetku, a to jak pro uplatnění nároku na odpočet daně, 
tak pro jeho úpravy v návaznosti na změnu rozsahu skutečného použití 
tohoto majetku.  
Úzké vymezení je v tomto případě pro plátce výhodné, protože u všech 
ostatních přijatých plnění si může zvolit, jak postupovat, konkrétně zda 
uplatní nárok na odpočet daně v poměrné výši nebo zda v plné výši a 
použití pro osobní spotřebu bude zdaňovat. 
 
K připomínce b) 
Jak je uvedeno podrobně v důvodové zprávě, omezení této výjimky 
pouze pro osobní spotřebu vyplývá z ustálené judikatury Soudního 
dvora Evropské unie, podle které činnosti vykonávané (právnickou) 
osobou v rámci jejího předmětu činnosti, které spadají mimo rozsah 
působnosti DPH, nepředstavují použití majetku pro účely nesouvisející 
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svých ekonomických činností, které plátce použije zčásti rovněž pro 
účely s nimi nesouvisejícími, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na 
odpočet daně v plné výši. 
Nový text se nedá aplikovat u plátce – právnické osoby (např. obce a 
příspěvkové organizace), který vykonává i neekonomické činnosti. 
Tyto subjekty používají přijatá zdanitelná plnění i pro neekonomickou 
činnost, avšak v tom případě nelze říci, že tato plnění jsou použitá 
plnění použitá „pro osobní spotřebu plátce“. Navrhuji nahradit tuto část 
textu jiným textem: 
 
Celý upravený odstavec §75(2) by potom zněl 
(2) V případě přijatého zdanitelného plnění, které se nestalo součástí 
pořízeného dlouhodobého majetku a které plátce použije pro účely 
související se svými uskutečněnými plněními, tak pro účely s nimi 
nesouvisející, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v 
plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro účely 
nesouvisející s uskutečněnými plněními, se poté považuje za dodání 
zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za poskytnutí služby podle § 14 
odst. 3 písm. a). 
 
(poznámka : Nevím zda se nemá použít termín „pro účely související 
s ekonomickou činností“) 

s uskutečňováním ekonomických činností považované za dodání zboží 
nebo poskytnutí služby podle čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice o DPH 
(viz rozsudek C-515/07, VNLTO, bod 38, nebo C 400/15, Landkreis 
Potsdam-Mittelmark, bod 31). 
Judikatura Soudního dvora Evropské unie je nedílnou součástí unijního 
práva, které je Česká republika povinna implementovat do národního 
právního řádu. 

186. Svaz účetních 5. D K bodu 134 
Nové znění § 78d (4) 

(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá nebo 
poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní 
nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o uskutečněná plnění 
rovněž v případě části tohoto majetku původně určené pro použití pro 
osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců. 

a) Domnívám se, že zde nemá být množné číslo „uskutečněná 
plnění“. 

b) Nový text se nedá aplikovat u plátce – právnické osoby – 
stejný argument jako u bodu 4 

(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá nebo 
poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní 
nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o uskutečněné plnění rovněž 
v případě části tohoto majetku původně určené pro účely nesouvisející 
s ekonomickou činností plátce. 

Vyhověno částečně. 
K připomínce a) – vyhověno. 
K připomínce b) – nevyhověno – viz odůvodnění k předchozí 
připomínce. 

186. Svaz účetních 6. D DPH připomínky Nevyhověno. 
Byla posunuta účinnost na rok 2021. 
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DPH bod 215 § 101a: 

Povinnost podávat elektronicky daňové přiznání pro identifikovanou 
osobu bude ve většině případů další zatížení daňových poplatníků zcela 
neúměrné získanému efektu.  

Z důvodové zprávy vyplývá, že se jedná průměrně o cca. 200 podání za 
měsíc. Tedy ušetření práce na straně příjemce – správce daně je 
minimální. Je však nutno si uvědomit, že změna nepostihne 200 
identifikovaných osob, ale tisíce (přesná čísla určitě daňová správa 
má). Mezi identifikovanými osobami v oblasti neziskového sektoru je 
převážná většina těch, které se stanou identifikovanou osobou kvůli 
jedinému plnění popř. frekvence plnění, které přiznávají je jedno za rok 
či méně. A přitom se jedná o osoby, které nemají datovou schránku a 
nemají povinnost jiná (pravidelně podávaná přiznání) podávat 
elektronicky. Z praxe poradce i školitele bych očekával, že tato změna 
povede ke zvýšení porušování zákona. Již nyní je těžké přesvědčit řadu 
osob, že v souvislosti s jediným nevýznamným plněním vůči partnerovi 
v jiné zemi EU (nákup/prodej scénáře divadelní hry, poplatek za 
registraci apod.) jim vznikají jednorázové povinnosti k DPH. Pokud 
budou tyto povinnosti zvýšeny o podmínku elektronického přístupu u 
osob, které do té doby obdobné zkušenosti neměli, očekával bych 
nárůst porušování této povinnosti. 

Z důvodu neúměrné zátěže daňových subjektů doporučuji změnu 
nerealizovat a bod odstranit 

186. Svaz účetních 7. D DPH Přechodné ustanovení 6: 

Doplnění definice obytného prostoru uvedené v § 48 odst. 4 postrádá 
znak přechodnosti. Není zřejmé, z jakého důvodu je zde a nikoliv přímo 
v § 48. Obecně bývají texty uvedené v přechodných ustanovení po delší 
době občas opominuty a jejich přehlédnutí tvoří zbytečná pochybení 
plátců 

Z důvodu zpřehlednění zákona doporučuji text umístit přímo do § 48. 

Vyhověno. 

186. Svaz účetních 8. D Bod 26 § 25 odst. 1 písm. g): 

„Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 
pro daňové účely nelze uznat zejména … pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění hrazené poplatníkem s příjmy z nájmu“ 

 

Z důvodové zprávy vyplývá, že ustanovení má být účinné na fyzické 
osoby, které nemají povinnost hradit zdravotní pojištění z důvodů svých 

Vyhověno jinak.  
Úprava zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy a jednotné sazby daně 
z příjmů fyzických osob byla odložena, v této novele tak nebude tento 
záměr ani související doprovodné změny zákona o daních z příjmů 
realizován. K uplatněným připomínkám bude přihlédnuto při přípravě 
novely, jejíž součástí tato úprava bude. 
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zdaňovaných příjmů, ale z důvodů, že jsou občany ČR a nemají příjem 
podrobený povinnosti odvádět zdravotní pojištění. Z textu však toto 
nevyplývá a dá se aplikovat i na zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnavatelem za zaměstnance, pokud má zaměstnavatel v daném 
zdaňovacím období zároveň příjmy z nájmu i na OSVČ, které mají 
souběh příjmu dle § 7 a § 9, popř. v § 7 pronajímají obchodní majetek. 

 

Navrhované znění: 

„Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 
pro daňové účely nelze uznat zejména … pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění hrazené poplatníkem uvedeným v § 2, zaplacené z titulu osoby 
bez zdanitelných příjmů dle zákona o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění“ 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 
Úřad vlády České republiky – Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky – Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Akademie věd, Asociace krajů, Bezpečnostní 
informační služba, Česká lékárnická komora, Česká národní banka, Česká stomatologická komora, Český báňský úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Družstevní asociace, 
Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, 
Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Konfederace umění a kultury, Krajský úřad Jihočeského 
kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání, Sdružení místních samospráv ČR, Senát – zahraniční výbor, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky – Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Ústav pro studium totalitních režimů, Asociace českého 
pokeru, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace družstevních záložen, Asociace exportérů, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace penzijních společností ČR, 
Asociace pokerových hráčů ČR, Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů. z.s., Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace provozovatelů kurzových 
sázek, Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, Asociace společností provozujících casina v ČR, Brnění, Czech Private Equity and Venture Capital Association, Česká 
asociace mezinárodních expresních přepravců, Česká energetická společnost, Česká komora loterního průmyslu, Česká společnost aktuárů, Český telekomunikační klastr, DILIA, občanské 
sdružení - divadelní, literární, audiovizuální agentura, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Podané ruce, Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České pirátské 
strany, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany 
lidové, Poslanecký klub Občanské demokratické strany, Poslanecký klub Starostové a nezávislí, Poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, Poslanecký klub TOP 09, 
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát PČR, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Rada seniorů, Sdružení pro výrobu bionafty, Sdružení pro bankovní karty, Sdružení 
provozovatelů centrálních loterních systémů, Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, Stále zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz českých a moravských bytových 
družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Svaz spedice a logistiky České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven, Unie herního průmyslu ČR, Vládní výbor pro zdravotně 
postižené občany, Americká obchodní komora v České republice, Asociace soukromého zemědělství ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s., Centrální depozitář cenných papírů, 
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, o.s., Czechinvest, CZECH TOBACCO CORPORATION a.s., ČEPRO, Česká asociace LPG, Česká asociace telekomunikací, Česká rada dětí a 
mládeže, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Český institut interních auditorů, Český plynárenský svaz, Český rozhlas, Český svaz 
zaměstnavatelů v energetice, ČEZ, a.s., Fórum dárců, ICT Unie, z.s., INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o. s., 
Kancelář zdravotního pojištění, Mostex import-export, OOA-S, Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, 
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Philip Morris ČR, a.s., Potravinářská komora České republiky, Sdružení automobilových přepravců ČESMAD BOHEMIA, 
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Státní fond dopravní infrastruktury, Státní pozemkový úřad, Státní tiskárna cenin, Svaz chemického průmyslu, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, T-Mobile Czech Republic a.s., Ústav státu 
a práva AV ČR, v. v. i., Vodafone Czech Republic a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zemědělský svaz ČR 
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