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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ... 2019,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů
Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona
č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona
č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb.,
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb.,
zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,
zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona
č.128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb.,
zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb.,
zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb.,
zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb.,
zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
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Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona
č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona
č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb.,
zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb.,
zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb.,
zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017
Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona
č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb.,
zákona č. 125/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto:
1.

V § 6 odstavec 13 zní:

„(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, základem daně poplatníka daně
z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, je příjem ze závislé
činnosti vykonávané ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, zvýšený
o povinné pojistné podle odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí.
Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž má Česká
republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů
příjmů, která je prováděna, základem daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je
daňovým rezidentem České republiky, je příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě
zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou
z tohoto příjmu ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, a to pouze
v rozsahu, ve kterém ji nebylo možno započíst na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f
v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň
z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Příjem ze závislé činnosti plynoucí ze zdrojů
v zahraničí nelze snížit o daň zaplacenou v zahraničí v rozsahu, ve kterém přesahuje výši
uvedenou v mezinárodní smlouvě nebo v právním předpisu jiného státu.“.
2.

V § 18 odst. 2 písm. e) bodě 10 se slova „v souladu s vyhlášenými mezinárodními
smlouvami o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je
Česká republika vázána,“ nahrazují slovy „podle mezinárodní smlouvy upravující
sociální zabezpečení“.

3.

V § 19 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova „ustanovení smlouvy o zamezení dvojího
zdanění“ nahrazují slovy „mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojímu zdanění
všech druhů příjmů“.

4.

V § 19 odst. 9 bodě 1 se slova „účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění“
nahrazují slovy „mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech
druhů příjmů, která je prováděna“.
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V § 23e odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, s výjimkou částí odpisů,
které jsou výpůjčním výdajem“.
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6.

V § 23e se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je společníkem veřejné obchodní
společnosti, při výpočtu daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy nezohledňuje část
základu daně veřejné obchodní společnosti, která je součástí jeho základu daně.
(8) Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je komplementářem komanditní
společnosti, při výpočtu daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy nezohledňuje část
základu daně komanditní společnosti, která je součástí jeho základu daně.“.
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7.

V § 23g odst. 5 písm. a) a b) se slovo „vyhlášeného“ nahrazuje slovem „vyhlášeným“.

8.

V § 23g se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d),
která znějí:
„c) cenného papíru oceňovaného podle právních předpisů upravujících účetnictví reálnou
hodnotou, u kterého oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty ovlivňuje výsledek
hospodaření, se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji sníží
o kladný rozdíl mezi cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami
v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, přepočtenou
kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den přeřazení
a hodnotou tohoto cenného papíru zachycenou v účetnictví v okamžiku přeřazení
majetku bez změny vlastnictví, nebo zvýší o záporný rozdíl mezi těmito veličinami;
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se neupravuje u cenného
papíru, u kterého by byl příjem z jeho převodu osvobozen,
d) cenného papíru oceňovaného podle právních předpisů upravujících účetnictví reálnou
hodnotou, u kterého se oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty účtuje
prostřednictvím rozvahových účtů, se při pozbytí tohoto cenného papíru výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji sníží o kladný rozdíl mezi cenou, která
by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za
stejných nebo obdobných podmínek v okamžiku přeřazení majetku bez změny
vlastnictví, přepočtenou kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní
bankou pro den přeřazení a hodnotou tohoto cenného papíru zachycenou v účetnictví
v okamžiku pozbytí tohoto cenného papíru, nebo zvýší o záporný rozdíl mezi těmito
veličinami; výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se neupravuje,
pokud při pozbytí tohoto cenného papíru jeho hodnota zachycená v účetnictví
neovlivňuje základ daně.“.
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V § 24 odst. 2 písm. ch) se slova „poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst.
3 výdajem (nákladem)“ nahrazují slovy „daňového rezidenta České republiky
výdajem“, slova „němž nebyla započtena“ se nahrazují slovy „jakém ji nebylo možno
započíst“ a za text „§ 38f“ se vkládají slova „; výdajem není daň zaplacená v zahraničí
v rozsahu, ve kterém přesahuje výši uvedenou v mezinárodní smlouvě nebo v právním
předpisu jiného státu“.

10.

V § 25 odst. 1 písm. i) se slovo „(náklady)“ zrušuje, slova „poplatníků uvedených
v § 2 odst. 2 rovněž“ se nahrazují slovy „poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který
je daňovým rezidentem České republiky,“ a slova „o zamezení dvojího zdanění“ se
zrušují.

11.

V § 36 odst. 1 písm. c) bod 2 zní:
„2. třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, nebo
mezinárodní smlouvu upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro
oblast daní z příjmů, která je prováděna, nebo který je smluvní stranou mnohostranné
mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení upravující výměnu informací
v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, která je v tomto státě a v České
republice prováděna,“.

12.

§ 37 včetně nadpisu zní:
„§ 37
Mezinárodní smlouva

(1) Mezinárodní smlouvou se pro účely daní z příjmů rozumí mezinárodní smlouva, která
je součástí právního řádu České republiky.
(2) Na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není
státem, se pro účely daní z příjmů hledí jako na mezinárodní smlouvu upravující zamezení
dvojímu zdanění všech druhů příjmů.
(3) Výraz „stálá základna“ používaný v mezinárodních smlouvách je obsahově totožný
s výrazem „stálá provozovna“.“.
13.

V § 38f odstavec 1 zní:

„(1) Při vyloučení dvojího zdanění příjmu plynoucího daňovému rezidentovi České
republiky ze zdrojů v zahraničí se postupuje podle mezinárodní smlouvy.“.
14.

V § 38f odst. 3 se slovo „(výnosy)“, slovo „uzavřenou“, slovo „(náklady)“ a slovo
„(nákladů)“ zrušují.

15.

V § 38f odst. 4 větě první se slova „Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení
dvojího zdanění“ nahrazují slovy „má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna“, slova

-5„poplatníkům, uvedeným v § 2 odst. 2“ se nahrazují slovy „poplatníkovi daně z příjmů
fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky,“, slovo „kde“ se
nahrazuje slovy „ve kterém“ a slova „poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17“ se
nahrazují slovy „daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým nerezidentem“.
16.

V § 38f odst. 8 větě první se slova „Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení
dvojího zdanění“ nahrazují slovy „má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna“.

17.

V § 38f odst. 10 větě třetí se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

18.

V § 38f odst. 12 větě první se slova „uvedenému v § 2 odst. 2“ nahrazují slovy „daně
z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky,“ a slovo
„příslušné“ se zrušuje.

19.

V § 38f odst. 13 se slova „smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické
a darovací“ nahrazují slovy „mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojímu
zdanění v oboru daně dědické a darovací, která je prováděna“.

20.

V § 38fa odst. 3 písm. b) se slova „smlouvu o“ nahrazují slovy „mezinárodní smlouvu
upravující“, za slova „dvojímu zdanění“ se vkládají slova „všech druhů příjmů“ a slova
„součástí právního řádu“ se nahrazují slovem „prováděna“.

21.

V § 38fa se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „, která není základním investičním
fondem“.

CELEX: 32016L1164

22.

V § 38fa se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Daň ovládající společnosti lze snížit o daň z příjmů právnických osob zaplacenou
z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které tato ovládající společnost použije
odstavec 1, základním investičním fondem, který je ovládající společností stejné ovládané
zahraniční společnosti a prostřednictvím kterého ovládající společnost drží podíl na
základním kapitálu této ovládané zahraniční společnosti.“.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.
CELEX: 32016L1164

23.

V § 38zg odst. 1 se slova „který uzavřel s Českou republikou nebo Evropskou unií“
nahrazují slovy „se kterým má Česká republika nebo Evropská unie uzavřenu“ a za
slovo „dohodu“ se vkládají slova „, která je v tomto státě a v České republice
prováděna,“.
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1.

Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije
zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Ustanovení § 23e odst. 5 písm. d), § 23e odst. 7 a 8 a § 38fa odst. 6 a 9 zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již
pro zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019.

3.

Ustanovení § 23g odst. 5 písm. c) a d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na přeřazení majetku bez změny vlastnictví
uskutečněné
a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a
b) ve zdaňovacím období započatém od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

4.

Ustanovení § 23g odst. 5 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již na přeřazení majetku bez změny vlastnictví
uskutečněné
a) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a
b) ve zdaňovacím období započatém od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

5.

Ustanovení § 23g odst. 5 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na přeřazení majetku bez změny vlastnictví,
pokud
a) se toto přeřazení uskuteční
1. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a
2. ve zdaňovacím období započatém od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni
nabytí účinnosti tohoto zákona a
b) k pozbytí tohoto majetku dojde ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Ustanovení § 23g odst. 5 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již na přeřazení majetku bez změny vlastnictví,
pokud k přeřazení a pozbytí tohoto majetku dojde
a) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a
b) ve zdaňovacím období započatém od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

-7ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. III
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb.,
zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb.,
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb.,
zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb.,
se mění takto:
1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta
„Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia
a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice
2008/118/ES.“.

CELEX: 32019L0475

2.

V § 2 odst. 4 se slova „, Livigno, Campione d´Italia a italské vnitrozemské vody jezera
Lugano“ nahrazují slovy „a Livigno“.

CELEX: 32019L0475

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IV
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona
č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb.,
zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona

-8č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,
zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017
Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona
č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. …/2019 Sb.,
se mění takto:
1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice
2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně
z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy.
Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia
a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice
2008/118/ES.“.

CELEX: 32018L1910, 32019L0475

2.

V § 4 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Přemístěním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava zboží,
které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy
do členského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování
ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno touto osobou
nebo jí zmocněnou třetí osobou.
(6) Za přemístění zboží se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava
zboží pro účely
a) zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží,
b) dodání zboží s instalací nebo montáží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
zboží,
c) dodání zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku během přepravy osob uskutečněné
na území Evropské unie,
d) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
e) uskutečnění plnění osvobozeného od daně podle § 64, 66 nebo 68, nebo obdobně
osvobozeného od daně podle právního předpisu členského státu zahájení odeslání nebo
přepravy zboží,
f) poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, zahrnující práce na zboží fyzicky
uskutečněné v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky,
že zboží po provedení prací je vráceno zpět osobě povinné k dani do členského státu,
ze kterého bylo zboží původně odesláno nebo přepraveno,
g) přechodného užití zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží
pro účely poskytnutí služby osobou povinnou k dani, nebo
h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území členského státu,
ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval celní
režim dočasného použití s úplným osvobozením od cla.
(7) Nejde-li nadále o odeslání nebo přepravu zboží pro účely, pro které se odeslání nebo
přeprava zboží nepovažují podle odstavce 6 za přemístění zboží, považují se takové odeslání
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nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka přestane být plněna.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.
CELEX: 32006L0112, 32009L0162, 32010L0045

3.

V § 6c odst. 3 se slova „, není osvobozenou osobou“ zrušují.

CELEX: 32006L0112

4.

V § 6c se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční dodání zboží
za úplatu, které je přemístěním zboží z tuzemska do jiného členského státu, je plátcem ode
dne dodání tohoto zboží, pokud je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě pro tuto osobu
předmětem daně.“.
CELEX: 32006L0112

5.

V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých
je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného,
a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto
zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání
a) prostředníkovi, nebo
b) prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové identifikační
číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno členským státem
zahájení odeslání nebo přepravy zboží.
(4) Pro účely odstavce 3 se prostředníkem rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích
dodání v řetězci, který
a) není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a
b) zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.
CELEX: 32018L1910

6.

V § 7 odst. 6 větě první se slova „Pokud však zboží je dodáno“ nahrazují slovy
„Při dodání zboží“ a slova „, za místo plnění se“ se nahrazují slovy „se za místo plnění“.

CELEX: 32006L0112
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V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

8.

V § 7 odst. 8 se slova „Místem plnění při“ nahrazují slovem „Při“ a za slova „věci je“
se vkládají slova „místem plnění“.

9.

V § 13 odst. 6 větě první se slova „obchodního majetku“ nahrazují slovem „zboží“
a za slovo „plátcem“ se vkládají slova „z tuzemska“.

10.

V § 13 odst. 6 se věty druhá a třetí zrušují.

CELEX: 32006L0112

11.

V § 13 se odstavce 7 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 7.
CELEX: 32006L0112, 32009L0162, 32010L0045

12.

V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „které nejsou osvobozenou osobou,“
nahrazují slovy „pokud tyto osoby nejsou v členském státě zahájení odeslání nebo
přepravy zboží osvobozenou osobou a“.

CELEX: 32006L0112

13.

V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „nebo jí zmocněnou třetí osobou,
nebo“.

CELEX: 32006L0112

14.

V § 16 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „jím zmocněnou třetí osobou.“.

CELEX: 32006L0112

15.

V § 16 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

CELEX: 32006L0112

16.

V § 16 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
17.

V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
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V § 16 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska plátcem nebo identifikovanou
osobou,“.
CELEX: 32006L0112

19.

V § 16 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
CELEX: 32006L0112

20.

V § 16 odst. 3 písm. b) se slova „která není osvobozenou osobou a“ a slova „pro účely
uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo
přepraveno“ zrušují.

CELEX: 32006L0112

21.

V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje
nabytí
a) práva nakládat jako vlastník se zbožím, které se
1. dodává s instalací nebo montáží,
2. dodává soustavami nebo sítěmi, nebo
3. zasílá,
b) vratného obalu za úplatu.“.
22.

V § 17 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) nemá sídlo nebo provozovnu v členském státě kupujícího a“.
CELEX: 32006L0112

23.

§ 18 včetně nadpisu zní:
„§ 18
Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území
Evropské unie

(1) Přemístěním zboží v režimu skladu se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
přemístění zboží prodávajícím za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu
v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, pokud
a) v době zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží
1. prodávající zná daňové identifikační číslo kupujícího vydané členským státem
ukončení odeslání nebo přepravy zboží a
2. má být jeho následné dodání uskutečněno na základě ujednání kupujícího
a prodávajícího a
b) prodávající uvede
1. přemístění tohoto zboží v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a
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nebo přepravy zboží v souhrnném hlášení.
(2) Pro účely dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř
území Evropské unie se rozumí
a) prodávajícím osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy
zboží uskutečňující přemístění zboží v režimu skladu, která nemá v členském státě
ukončení odeslání nebo přepravy zboží sídlo nebo provozovnu,
b) kupujícím osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
tohoto zboží, na kterou má být podle odstavce 1 následně převedeno právo nakládat
se zbožím jako vlastník.
(3) Přemístění zboží v režimu skladu se nepovažuje za dodání zboží za úplatu
a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu.
(4) Pokud ve lhůtě 12 měsíců ode dne ukončení odeslání nebo přepravy zboží (dále jen
„lhůta pro dodání“) dojde k následnému převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník
prodávajícím na kupujícího a podmínky pro přemístění zboží v režimu skladu podle odstavců
1 a 2 jsou stále splněny, považuje se tento převod práva za
a) dodání zboží do jiného členského státu prodávajícím a
b) pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím.
(5) Pokud ve lhůtě pro dodání dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník
prodávajícím na jinou osobu povinnou k dani než kupujícího, která je registrovaná k dani
v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy přemisťovaného zboží, považuje se tento
převod práva za dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského
státu podle odstavce 4, pokud jsou stále splněny ostatní podmínky pro přemístění zboží
v režimu skladu podle odstavců 1 a 2 a prodávající zaznamená změnu pořizovatele v evidenci
pro účely daně z přidané hodnoty.
(6) Pokud před uplynutím lhůty pro dodání dojde k vrácení zboží, které bylo přemístěno
v režimu skladu, do členského státu, ze kterého bylo odesláno nebo přepraveno, aniž by došlo
k převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník podle odstavců 4 nebo 5, a prodávající
uvede toto vrácení zboží v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, nepovažuje se toto
vrácení zboží za přemístění zboží.
(7) Pokud před uplynutím lhůty pro dodání přestane být plněna některá z podmínek
pro přemístění zboží v režimu skladu podle odstavců 1 nebo 2, aniž by došlo k převodu práva
nakládat se zbožím jako vlastník podle odstavců 4 nebo 5, nebo k vrácení zboží podle
odstavce 6, považuje se přemístění zboží v režimu skladu za dodání zboží za úplatu
a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu v okamžiku, ve kterém daná podmínka
přestane být plněna; okamžikem, ve kterém daná podmínka přestane být plněna, je v případě
a) převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník prodávajícím na jinou osobu
než kupujícího nebo osobu povinnou k dani podle odstavce 5 okamžik bezprostředně
předcházející tomuto převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník,
b) odeslání nebo přepravy zboží do členského státu odlišného od členského státu, ze kterého
bylo toto zboží původně odesláno nebo přepraveno, okamžik bezprostředně předtím,
než jsou odeslání nebo přeprava do tohoto odlišného členského státu zahájeny, nebo
c) zničení, ztráty nebo odcizení den, kdy
1. bylo zboží skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno, nebo
2. byly zničení, ztráta nebo odcizení zjištěny, pokud nelze zjistit, kdy bylo zboží
skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno.

- 13 (8) Pokud se na přemístění zboží v režimu skladu nepoužijí odstavce 4 až 7, dnem
následujícím po dni uplynutí lhůty pro dodání se považuje toto přemístění zboží za dodání
zboží za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu.“.
CELEX: 32018L1910

24.

§ 22 včetně nadpisu zní:
„§ 22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského
státu osvobozeném od daně
(1) Při dodání zboží do jiného členského státu nebo dodání zboží za úplatu,
které je přemístěním zboží plátcem, na která se vztahuje osvobození od daně s nárokem
na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému dni
v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo dodání zboží uskutečněno. Pokud však byl
daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo
dodání zboží uskutečněno, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni
vystavení daňového dokladu.
(2) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží, se považuje za uskutečněné
a) dnem přemístění zboží do jiného členského státu, nebo
b) dnem, kterým se toto přemístění stane dodáním zboží za úplatu, pokud se jedná
o přemístění zboží, které se považuje za dodání zboží za úplatu až po ukončení jeho
odeslání nebo přepravy.
(3) Dodání zboží do jiného členského státu s použitím přemístění zboží v režimu skladu
podle § 18 odst. 4 a 5 se považuje za uskutečněné dnem převodu práva nakládat s tímto
zbožím jako vlastník na pořizovatele.“.
CELEX: 32006L0112, 32010L0045, 32018L1910

25.

V § 25 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
26.

V § 25 odst. 2 větě druhé se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a § 18 odst. 4, 5, 7 a 8“
a slova „přemístění zboží do tuzemska“ se nahrazují slovy „, ke kterému by bylo
uskutečněno takové plnění při dodání zboží do jiného členského státu podle § 22“.

27.

V § 36 odst. 6 písm. a) se slova „, odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5“ nahrazují slovy
„a § 13 odst. 6“.

28.

V § 64 odstavec 1 zní:

„(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném
členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě předmětem daně,
je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
a) tato osoba sdělila plátci své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty,
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pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a
c) plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.“.
CELEX: 32018L1910

29.

V § 64 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží plátcem z tuzemska do jiného
členského státu, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud by takové dodání
zboží bylo osvobozeno od daně podle odstavců 1 až 3 v případě, že by se uskutečnilo pro
jinou osobu registrovanou k dani v jiném členském státě.
(5) Pro účely uplatňování osvobození od daně podle odstavců 1 až 4 se má za to, že zboží
bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, stanoví-li tak přímo použitelný
předpis Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném
systému daně z přidané hodnoty7e).“.
CELEX: 32006L0112

30.

V § 66 odst. 1 se slova „, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu,
pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno“
zrušují.

CELEX: 32006L0112

31.

V § 66 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Osvobozeno od daně při vývozu zboží
do třetí země je“ nahrazují slovy „Vývoz zboží je osvobozen od daně, pokud jde o“.

CELEX: 32006L0112

32.

V § 66 odst. 3 se slova „dodání zboží do třetí země“ nahrazují slovy „vývozu zboží,
který je osvobozen od daně,“ a slova „zákona o dani z přidané hodnoty“ se nahrazují
slovy „tohoto zákona“.

33.

V § 66 odst. 4 písm. a) se slova „o vývozu zboží do třetí země“ zrušují a za slovo
„unie,“ se vkládají slova „o propuštění do celního režimu vývozu, pasivního
zušlechťovacího styku, vnějšího tranzitu, nebo o zpětném vývozu,“.

34.

V § 66 odst. 4 písmeno b) zní:

„b) jinými důkazními prostředky.“.
35.

V § 71g odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „přemístění obchodního majetku“
nahrazují slovy „dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží plátcem,“.

CELEX: 32009L0069

36.

V § 72 odst. 1 písm. e) a v § 72 odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „7“.
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V § 86 odst. 9 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

38.

V § 89 odst. 3 se věty třetí a čtvrtá zrušují.

CELEX: 62016CA0380

39.

V § 89 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 8, které znějí:

„(4) Pokud je před uskutečněním cestovní služby přijata úplata, ze které vzniká povinnost
přiznat daň, stanoví se přirážka poskytovatele cestovní služby k této úplatě jako součin přijaté
úplaty a koeficientu pro výpočet přirážky.
(5) Koeficient pro výpočet přirážky se vypočte jako podíl
a) rozdílu mezi
1. celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce
od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu, a
2. součtem částek, které plátce již uhradil za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží
nakoupené od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní
služby, a
b) celkové peněžní částky, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka
nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu.
(6) Koeficient pro výpočet přirážky lze vypočíst také jako podíl
a) rozdílu mezi
1. celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce
od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu, a
2. součtem částek, které plátce uhradil nebo předpokládá, že uhradí, za jednotlivé
služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani, které
jsou přímo zahrnuté do cestovní služby, a
b) celkové peněžní částky, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka
nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu.
(7) U jedné cestovní služby lze pro stanovení přirážky poskytovatele cestovní služby
k úplatě použít pouze jeden způsob výpočtu koeficientu pro výpočet přirážky; v případě,
že poskytovatel cestovní služby použije způsob výpočtu koeficientu podle odstavce 6,
může koeficient, který pro účely stanovení přirážky vypočetl u první přijaté úplaty, použít
i pro stanovení přirážky u všech úplat následujících.
(8) Je-li rozdíl podle odstavců 3, 5 nebo 6 záporný, základem daně je nula.“.
Dosavadní odstavce 4 až 15 se označují jako odstavce 9 až 20.
CELEX: 62017CA0422

40.

V § 89 odst. 10 se věta první zrušuje.

CELEX: 32006L0112
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V § 89 odst. 12 se věta poslední zrušuje.

42.

V § 89 odstavec 18 zní:

„(18) Při opravě základu daně nebo výše daně u cestovní služby plátce nevystavuje
opravný daňový doklad.“.
43.

V § 89 odst. 20 se věta poslední zrušuje.

44.

V § 92d odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

45.

V § 100a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plátce, který je prodávajícím v rámci dodání a pořízení zboží s použitím přemístění
zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie, a plátce nebo identifikovaná osoba,
kteří jsou kupujícím nebo osobou povinnou k dani podle § 18 odst. 5 v rámci tohoto dodání
a pořízení, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaje podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici
o společném systému daně z přidané hodnoty7e).“.
CELEX: 32018L1910

46.

V § 102 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „uskutečnil“ nahrazuje slovy
„mu vznikla povinnost přiznat“.

CELEX: 32018L1910

47.

V § 102 odst. 1 písm. b) se slova „obchodního majetku“ nahrazují slovy „zboží plátcem
z tuzemska“.

CELEX: 32018L1910

48.

V § 102 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

,,(2) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud jako prodávající přemístil zboží
v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.
CELEX: 32018L1910

49.

V § 102 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „uskutečnila“ nahrazuje slovy
„jí vznikla povinnost přiznat“.

CELEX: 32018L1910

50.

V § 102 odst. 7 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“ a ve větě druhé se číslo „4“
nahrazuje číslem „5“.
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V § 102 odst. 8 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
Čl. V

1.

Přechodná ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na odeslání nebo přepravu zboží z členského státu do členského státu od něj odlišného,
které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije § 7 zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Na dodání zboží do jiného členského státu podle § 13 odst. 6 věty třetí zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a pořízení
zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se v případě, že odeslání nebo
přeprava tohoto zboží byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije
zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
čl. IV bodů 38 až 43, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. IV bodů 38 až 43.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. VI

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších
souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona
č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 92/2017 Sb., zákona č. 305/2017 Sb.
a zákona č. 80/2019 Sb., se mění takto:
1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní
a o zrušení směrnice 77/799/EHS.
Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU,
pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.
Směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.
Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU,
pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.
Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU,
pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu
k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat.“.
CELEX: 32018L0822 ve znění 32018L0822R(02)
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V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není
státem, se pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní hledí jako na mezinárodní
smlouvu podle odstavce 1 písm. b).“.
3.

V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

4.

V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno c),
které zní:

„c)
5.

zprostředkovateli přeshraničních uspořádání.“.
V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Správce daně při automatické výměně informací podle odstavce 2 předá ústřednímu
kontaktnímu orgánu informace získané na základě podaného oznámení.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
CELEX: 32018L0822 ve znění 32018L0822R(02)

6.
„e)

V § 12b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které
zní:
oznamované zprostředkovateli přeshraničních uspořádání.“.

CELEX: 32018L0822 ve znění 32018L0822R(02)

7.

§ 13o se včetně nadpisu zrušuje.

8.

V části první hlavě III dílu 2 se doplňuje oddíl 6, který včetně nadpisu zní:
„Oddíl 6
Automatická výměna informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních
uspořádání
Pododdíl 1
Obecná ustanovení
§ 14
Úvodní ustanovení

(1) Při automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních
uspořádání se poskytují informace týkající se přeshraničního uspořádání naplňujícího
charakteristický znak.
(2) Při automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních
uspořádání poskytuje ústřední kontaktní orgán informace podle odstavce 1 také ministerstvu
a má k nim přístup Evropská komise.
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Uživatel uspořádání
Uživatelem uspořádání je pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoba nebo jednotka bez právní osobnosti,
a) kterým je toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení,
b) které jsou připraveny toto uspořádání zavést, nebo
c) které uskutečnily první krok pro jeho zavedení.
§ 14b
Přidružené entity
(1) Přidruženými entitami jsou pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které
jsou navzájem spojeny tak, že osoba nebo jednotka bez právní osobnosti
a) se podílí na
1. řízení druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti tím, že je schopna v nich
uplatňovat významný vliv,
2. kontrole druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti tím, že drží více než 25 %
hlasovacích práv, nebo
3. více než 25 % základního kapitálu druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti
prostřednictvím vlastnického práva, které přímo nebo nepřímo drží, nebo
b) má nárok na alespoň 25 % zisku druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti.
(2) Pokud se na řízení, kontrole, základním kapitálu nebo zisku téže osoby nebo jednotky
bez právní osobnosti podílí podle odstavce 1 více osob nebo jednotek bez právní osobnosti,
jsou tyto osoby nebo jednotky také navzájem přidruženými entitami.
(3) Pokud se osoba nebo jednotka bez právní osobnosti podílí podle odstavce 1 na řízení,
kontrole, základním kapitálu nebo zisku více osob nebo jednotek bez právní osobnosti, jsou
tyto osoby nebo jednotky také navzájem přidruženými entitami.
(4) Na osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které z hlediska hlasovacích práv nebo
podílu na základním kapitálu určité osoby nebo jednotky bez právní osobnosti jednají
společně s jinou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, se hledí, jako by na nich také
měly účast v rozsahu všech hlasovacích práv nebo podílů na základním kapitálu, které drží
tato jiná osoba nebo jednotka bez právní osobnosti.
(5) Podíl na základním kapitálu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 se v případě nepřímé
účasti vypočte vynásobením velikosti držených podílů na jednotlivých úrovních hierarchie.
Na osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které drží více než 50 % hlasovacích práv, se
při tom hledí, jako by držely 100 % hlasovacích práv.
(6) Pro účely odstavců 1 až 5 se považují fyzická osoba, její manžel a příbuzní v řadě
přímé za jedinou osobu.
§ 14c
Zprostředkovatel uspořádání
(1) Zprostředkovatelem uspořádání je pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání hlavní zprostředkovatel
uspořádání nebo vedlejší zprostředkovatel uspořádání, pokud
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v členském státě Evropské unie,
b) mají stálou provozovnu v členském státě Evropské unie, prostřednictvím které poskytují
služby ve vztahu k tomuto uspořádání,
c) jsou zřízeni podle práva členského státu Evropské unie nebo se řídí jeho právem nebo
d) jsou registrováni v profesním sdružení týkajícím se právních, daňových nebo
poradenských služeb v členském státě Evropské unie.
(2) Hlavním zprostředkovatelem uspořádání je pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti, které toto uspořádání navrhují, nabízejí na trhu, organizují, zpřístupňují pro jeho
zavedení nebo řídí jeho zavedení.
(3) Vedlejším zprostředkovatelem uspořádání je pro účely automatické výměny
informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoba nebo jednotka
bez právní osobnosti, které vzhledem k příslušným skutečnostem a okolnostem a na základě
dostupných informací a odborných znalostí a porozumění, jež jsou nezbytné k poskytování
těchto služeb, vědí nebo by měly vědět, že se zavázaly poskytnout samy nebo prostřednictvím
třetí osoby nebo jednotky bez právní osobnosti podporu, pomoc nebo poradenství, pokud
jde o
a) návrh, nabízení na trhu nebo organizaci tohoto uspořádání,
b) zpřístupňování tohoto uspořádání pro zavedení, nebo
c) řízení zavedení tohoto uspořádání.
§ 14d
Složená uspořádání
(1) Na posloupnost uspořádání se pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání hledí jako na jediné uspořádání.
(2) Na uspořádání sestávající se z více kroků nebo částí se pro účely automatické výměny
informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání hledí jako na jediné
uspořádání.
§ 14e
Druhy uspořádání
(1) Typizovaným uspořádáním je pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání takové uspořádání, které je
navrženo, nabízeno na trhu, připraveno k zavedení nebo zpřístupněno tak, že je možné jej bez
podstatných úprav zavést u uživatele uspořádání.
(2) Uspořádáním na míru je pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání takové uspořádání, které není typizovaným
uspořádáním.
§ 14f
Oznamované přeshraniční uspořádání
(1) Oznamovaným přeshraničním uspořádáním je pro účely automatické výměny
informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání přeshraniční
uspořádání, které naplňuje alespoň jeden charakteristický znak.
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členských států Evropské unie nebo členského státu Evropské unie a státu, který není
členským státem Evropské unie, nebo jiné jurisdikce, a
a) alespoň jeden účastník tohoto uspořádání
1. je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení v jiném státě nebo jurisdikci než jiný účastník tohoto uspořádání,
2. je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení v alespoň dvou státech nebo jurisdikcích,
3. podniká v jiném státě nebo jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny nacházející
se v tomto státě nebo jurisdikci a toto podnikání alespoň zčásti probíhá podle tohoto
uspořádání, nebo
4. vykonává činnost ve státě nebo jurisdikci, ve které není podroben zdanění z důvodu
svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení ani zde nemá stálou
provozovnu, nebo
b) toto uspořádání může dopadat na automatickou výměnu informací nebo na identifikaci
skutečných majitelů podle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu.
§ 14g
Charakteristický znak
Charakteristickým znakem je pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání vlastnost nebo rys uspořádání, které jsou
ukazatelem potenciálního rizika vyhýbání se daňovým povinnostem a které jsou uvedeny
v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
Pododdíl 2
Výměna informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních
§ 14h
Povinná osoba
(1) Povinnou osobou je pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání zprostředkovatel oznamovaného přeshraničního
uspořádání,
a) kterému je toto uspořádání známo, nebo
b) který má toto uspořádání v držení nebo pod svou kontrolou.
(2) Uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání je povinnou osobou namísto
zprostředkovatele tohoto uspořádání v rozsahu, ve kterém je tento zprostředkovatel ve vztahu
k tomuto uspořádání vázán profesní mlčenlivostí, a to ode dne, kdy mu tuto skutečnost tento
zprostředkovatel sdělí. To neplatí, pokud má toto uspořádání jiného zprostředkovatele, který
není vázán profesní mlčenlivostí.
(3) Uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání je vždy povinnou osobou, pokud
toto uspořádání nemá zprostředkovatele.
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Profesní mlčenlivost
Profesní mlčenlivostí je pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání povinnost zachovávat mlčenlivost podle
a) zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,
b) zákona o advokacii,
c) notářského řádu,
d) zákona o auditorech,
e) práva jiného členského státu v rozsahu, v jakém se vztahuje na výměnu informací
o oznamovaných přeshraničních uspořádáních.
§ 14j
Informační povinnost zprostředkovatele oznamovaného přeshraničního uspořádání
Zprostředkovatel oznamovaného přeshraničního uspořádání, který alespoň z části není ve
vztahu k tomuto uspořádání povinnou osobou z důvodu profesní mlčenlivosti, je povinen tuto
skutečnost včas sdělit ostatním jemu známým zprostředkovatelům tohoto uspořádání
a uživateli tohoto uspořádání.
§ 14k
Postavení povinné osoby
Povinná osoba má pro účely tohoto zákona postavení daňového subjektu.
§ 14l
Oznámení
(1) Povinná osoba, která je zprostředkovatelem oznamovaného přeshraničního
uspořádání, oznámí správci daně informace o tomto uspořádání, pokud v České republice
a) je podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení,
b) má stálou provozovnu, jejímž prostřednictvím poskytuje služby ve vztahu k tomuto
uspořádání, a není podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani
místa vedení v žádném členském státě Evropské unie,
c) je zřízena podle jejího práva nebo se jejím právem řídí a není podrobena zdanění
z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v žádném členském státě
Evropské unie ani nemá v žádném členském státě Evropské unie stálou provozovnu,
jejímž prostřednictvím poskytuje služby ve vztahu k tomuto uspořádání, nebo
d) je registrována v profesním sdružení týkajícím se právních, daňových nebo poradenských
služeb a není podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa
vedení v žádném členském státě Evropské unie, nemá v žádném členském státě Evropské
unie stálou provozovnu, jejímž prostřednictvím poskytuje služby ve vztahu k tomuto
uspořádání, není zřízena podle práva žádného členského státu Evropské unie ani se neřídí
jeho právem.
(2) Povinná osoba, která je uživatelem oznamovaného přeshraničního uspořádání,
oznámí správci daně informace o tomto uspořádání, pokud v České republice
a) je podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení,
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z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v žádném členském státě
Evropské unie,
c) obdrží příjem nebo zde vytváří zisk a není podrobena zdanění z důvodu svého bydliště,
stálého pobytu, sídla ani místa vedení v žádném členském státě Evropské unie ani
v žádném členském státě Evropské unie nemá stálou provozovnu, která má z tohoto
uspořádání prospěch, nebo
d) vykonává činnost a není podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu,
sídla ani místa vedení v žádném členském státě Evropské unie, nemá v žádném členském
státě Evropské unie stálou provozovnu, která má z tohoto uspořádání prospěch,
neobdržela v žádném členském státě Evropské unie příjem ani v žádném členském státě
Evropské unie nevytváří zisk.
(3) Povinná osoba podle odstavce 1 nebo 2 ve vztahu k typizovanému oznamovanému
přeshraničnímu uspořádání oznámí správci daně změny v informacích o tomto uspořádání.
(4) V případě, kdy má vedle povinné osoby podle odstavce 2 povinnost oznámit
informace o oznamovaném přeshraničním uspořádání také jiný jeho uživatel v některém
z členských států Evropské unie, má povinná osoba povinnost podat oznámení podle odstavce
2, pouze pokud
a) dohodla toto uspořádání se zprostředkovatelem tohoto uspořádání, nebo
b) řídí nebo koordinuje zavedení tohoto uspořádání, pokud k dohodě podle písmene a)
nedošlo.
(5) Povinná osoba není povinna podávat oznámení podle odstavců 1 až 3, pokud podala
oznámení, které obsahovalo stejné údaje, v jiném členském státě podle obdobného
ustanovení.
(6) Povinná osoba není povinna podávat oznámení podle odstavců 1 až 3, pokud ve
vztahu k tomuto uspořádání podala jiná povinná osoba v některém z členských států Evropské
unie oznámení, které obsahovalo stejné údaje.
§ 14m
Obsah oznámení
(1) Povinná osoba v oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání uvede
a) identifikační údaje zprostředkovatele tohoto uspořádání a uživatele tohoto uspořádání
a seznam osob nebo jednotek bez právní osobnosti, které jsou přidruženou entitou tohoto
uživatele,
b) podrobné údaje o charakteristickém znaku naplňovaném tímto uspořádáním,
c) shrnutí obsahu tohoto uspořádání obsahující alespoň
1. označení, pod kterým je obecně známo, pokud takové označení existuje, a
2. popis uspořádání nebo podnikatelské činnosti v obecných rysech tak, aby nebyla
porušena ochrana obchodního tajemství, zákonem uložené nebo zákonem uznané
povinnosti mlčenlivosti a nedošlo k ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti
České republiky,
d) den, kdy byl nebo má být učiněn první krok v zavedení tohoto uspořádání,
e) podrobné informace o ustanoveních právních předpisů nebo mezinárodních smluv, na
kterých je uspořádání založeno,
f) hodnotu tohoto uspořádání,
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členských států Evropské unie, které by tímto uspořádáním mohly být dotčeny, a
h) identifikační údaje případné další osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které by
mohly být dotčeny tímto uspořádáním a které jsou spojeny s členským státem Evropské
unie, spolu s informací o tom, se kterým členským státem Evropské unie jsou spojeny.
(2) Povinná osoba v oznámení o změně informací o typizovaném oznamovaném
přeshraničním uspořádání uvede za dané kalendářní čtvrtletí nové nebo změněné údaje podle
odstavce 1 písm. a), d), g) a h).
(3) Identifikační údaje osoby nebo jednotky bez právní osobnosti podle odstavce 1 písm.
a) a h) jsou
a) jméno,
b) datum a místo narození, jde-li o fyzickou osobu,
c) stát nebo jurisdikce, ve kterých jsou podrobeny zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla nebo místa vedení, a
d) daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo používané pro daňové účely ve státě
nebo jurisdikci, ve kterých jsou podrobeny zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla nebo místa vedení.
(4) Ministerstvu a Evropské komisi se neposkytnou údaje podle odstavce 1 písm. a), c)
a h).
§ 14n
Lhůta pro podání oznámení
kdy

(1) Oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání se podává do 30 dnů ode dne,

a) bylo toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení,
b) bylo toto uspořádání připraveno k zavedení, nebo
c) byl učiněn první krok v zavedení tohoto uspořádání.
(2) Nastane-li více skutečností podle odstavce 1, je dnem rozhodným pro počátek běhu
lhůty podle odstavce 1 den, který nastane dříve.
(3) V případě, že oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání podává povinná
osoba, která je vedlejším zprostředkovatelem tohoto uspořádání, podává se oznámení do 30
dnů ode dne, kdy tento zprostředkovatel poskytnul sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo
jednotky bez právní osobnosti podporu, pomoc nebo poradenství ve vztahu k tomuto
uspořádání.
(4) Oznámení o změně informací o typizovaném oznamovaném přeshraničním
uspořádání se podává do 30 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém k těmto
změnám došlo.
§ 14o
Vyloučení vybraných účinků podaného oznámení
Skutečnost, že správce daně nebo orgán jiného členského státu nepodniknou na základě
podaného oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání kroky ve vztahu ke
zprostředkovateli nebo uživateli tohoto uspořádání, není postupem nebo úkonem, které by
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3 zakládaly předběžné posouzení převodních cen.
§ 14p
Uchovávání dokladů
(1) Povinná osoba je povinna po dobu 10 let od posledního dne lhůty pro podání
oznámení uchovávat doklady týkající se zániku povinnosti podat toto oznámení v důsledku
podání obdobného oznámení jinou povinnou osobou nebo v jiném členském státě.
(2) Povinná osoba, která je zprostředkovatelem oznamovaného přeshraničního
uspořádání, je povinna po dobu 10 let od posledního dne lhůty pro podání oznámení
uchovávat doklady týkající se plnění informační povinnosti.
(3) Povinná osoba, která je uživatelem oznamovaného přeshraničního uspořádání, je
povinna po dobu 10 let od posledního dne lhůty pro podání oznámení uchovávat doklady
týkající se dohody se zprostředkovatelem tohoto uspořádání na tomto uspořádání.
§ 14q
Způsob podání oznámení
(1) Oznámení se podává na tiskopise vydaném ministerstvem a činí se datovou zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
(2) Formát a strukturu datové zprávy zveřejní ústřední kontaktní orgán způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 14r
Pokuty
(1) Správce daně může povinné osobě uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy také, pokud poruší povinnost uchovávat doklady.
(2) Správce daně může zprostředkovateli oznamovaného přeshraničního uspořádání
uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy také, pokud poruší informační
povinnost.
(3) Správce daně může povinné osobě uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč, pokud
poruší povinnost při oznamování.
§ 14s
Lhůta pro poskytnutí informace
Ústřední kontaktní orgán poskytne informaci o oznamovaném přeshraničním uspořádání
do 1 měsíce od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tato informace
oznámena.“.
CELEX: 32018L0822 ve znění 32018L0822R(02)
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V části první hlavě III dílu 3 se § 14 včetně nadpisu zrušuje.

10.

§ 15 včetně nadpisu zní:
„§ 15
Podmínky a lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu

(1) Kontaktní místo poskytne z vlastního podnětu kontaktnímu místu jiného státu
informace, které má k dispozici, pokud
a) důvodně předpokládá, že v tomto jiném státě může dojít ke zkrácení daně,
b) daňovému subjektu byla stanovena nižší daň nebo bylo uplatněno osvobození od daně
v České republice, které by mohlo vést ke zvýšení daně nebo vzniku daňové povinnosti
v tomto jiném státě,
c) podnikání mezi daňovými subjekty majícími daňové povinnosti v různých státech je
uskutečňováno přes jeden nebo více států tak, že může dojít ke snížení daně v některém
z těchto států,
d) důvodně předpokládá, že může dojít ke snížení daně účelovým přesunem zisku mezi
spojenými osobami vymezenými podle zákona o daních z příjmů, nebo
e) důvodně předpokládá, že by poskytnuté informace umožnily zjištění skutečností, které
mohou ovlivnit stanovení daně v tomto jiném státě.
(2) Kontaktní místo může poskytnout z vlastního podnětu kontaktnímu místu jiného státu
informace, které má k dispozici a které mohou mít význam pro správu daní v tomto jiném
státě.
(3) Informace podle odstavce 1 se poskytují bezodkladně, nejpozději však do jednoho
měsíce poté, kdy je kontaktní místo získalo.
(4) Kontaktní místo v případě, že mu jsou sděleny informace z vlastního podnětu
kontaktního místa jiného členského státu, potvrdí jejich přijetí bezodkladně, nejpozději však
do 7 pracovních dnů ode dne jejich přijetí, a to zpravidla prostřednictvím společné
komunikační sítě.“.
CELEX: 32011L0016

11.

Doplňuje se příloha č. 3, která zní:
„Příloha č. 3 k zákonu č. 164/2013 Sb.
Charakteristické znaky oznamovaného přeshraničního uspořádání
Oddíl I
Test hlavního přínosu

1.

Obecné charakteristické znaky v oddíle II čl. A a specifické charakteristické znaky
v oddíle II čl. B a v oddíle II čl. C odst. 1 písm. b) bodě 1 a v oddíle II čl. C odst. 1 písm.
c) a d) lze zohlednit, pouze pokud splňují test hlavního přínosu.

2.

Test hlavního přínosu je splněn, pokud je získání daňové výhody hlavním přínosem nebo
jedním z hlavních přínosů, které lze s ohledem na všechny relevantní skutečnosti
a okolnosti přiměřeně očekávat, že z uspořádání vyplynou.
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Přítomnost podmínek uvedených v oddíle II čl. C odst. 1 písm. b) bodě 1, oddíle II
čl. C odst. 1 písm. c) nebo d) sama o sobě neznamená, že uspořádání splňuje test hlavního
přínosu.
Oddíl II
Kategorie charakteristických znaků
Čl. A
Obecné charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu

(1) Charakteristický znak důvěrnosti naplňuje uspořádání, jehož uživatel nebo účastník se
zaváží, dodržovat podmínku, podle které neposkytnou jiným zprostředkovatelům nebo
daňovým orgánům informace o tom, jak by toto uspořádání mohlo zajistit daňovou výhodu.
(2) Charakteristický znak odměny naplňuje uspořádání, jehož zprostředkovatel má nárok
na obdržení odměny, podílu, úhrady finančních nákladů nebo jiné úplaty za toto uspořádání
a tato odměna se odvíjí od
a) výše daňové výhody získané z tohoto uspořádání, nebo
b) skutečnosti, zda z tohoto uspořádání byla získána daňová výhoda, včetně případu, kdy je
zprostředkovatel povinen odměnu zčásti nebo zcela vrátit, pokud by zamýšlené daňové
výhody získané z tohoto uspořádání nebylo zčásti nebo zcela dosaženo.
(3) Charakteristický znak standardnosti naplňuje uspořádání, které podstatně
standardizuje dokumentaci nebo strukturu a je k dispozici pro více než jednoho uživatele, aniž
by pro jeho zavedení bylo potřeba provést podstatnou úpravu.
Čl. B
Zvláštní charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu
(1) Charakteristický znak využití ztráty naplňuje uspořádání, v rámci něhož jeho účastník
činí vykonstruované kroky, které sestávají z pořizování ztrátové společnosti, ukončení hlavní
činnosti této společnosti a využití jejích ztrát s cílem snížit svou daň, a to například převodem
těchto ztrát do jiné jurisdikce nebo urychlením uplatňování těchto ztrát.
(2) Charakteristický znak změny charakteru příjmu naplňuje uspořádání, jehož účinek
spočívá v převedení příjmu na majetek, dary nebo jinou kategorii příjmu zdaňovaného nižší
sazbou daně nebo od daně osvobozeného.
(3) Charakteristický znak kruhové transakce naplňuje uspořádání zahrnující kruhové
transakce, které vedou k pohybu aktiv v kruhu, a to zejména prostřednictvím zapojení
subjektů bez jiné hlavní ekonomické funkce nebo transakcí, které se vzájemně započítávají,
ruší nebo mají jinou podobnou vlastnost.
Čl. C
Zvláštní charakteristické znaky týkající se přeshraničních transakcí
(1) Charakteristický znak vyvedení příjmu naplňuje uspořádání, které zahrnuje
odpočitatelnou přeshraniční platbu provedenou mezi 2 nebo více přidruženými entitami a
a) příjemce platby nepodléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo
místa vedení v žádném státě nebo jurisdikci,
b) příjemce platby podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo
místa vedení ve státě nebo jurisdikci, které
1. neukládají žádnou daň z příjmů právnických osob, nebo takovou daň ukládají
s nulovou nebo téměř nulovou sazbou daně, nebo
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jsou zařazeny na seznamu států a jurisdikcí třetích zemí, které byly kolektivně
členskými státy Evropské unie nebo Organizací pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj vyhodnoceny jako nespolupracující,
c) příjemce platby využívá výhodu úplného osvobození od daně ve státě nebo jurisdikci,
v nichž tento příjemce podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla
nebo místa vedení, nebo
d) při platbě daně se využívají výhody z preferenčního daňového režimu ve státě nebo
jurisdikci, v nichž příjemce platby podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla nebo místa vedení.
(2) Charakteristický znak vícenásobného odpisování naplňuje uspořádání, podle kterého
jsou odpočty za stejné odpisování aktiva uplatňovány ve více státech nebo jurisdikcích.
(3) Charakteristický znak vícenásobného osvobození od dvojího zdanění naplňuje
uspořádání, podle kterého je uplatňováno osvobození od dvojího zdanění, pokud jde o stejnou
položku příjmu nebo kapitálu, ve více státech nebo jurisdikcích.
(4) Charakteristický znak různého ocenění naplňuje uspořádání, které zahrnuje převody
aktiv a v němž je významný rozdíl v částce považované za splatnou ve formě protiplnění za
aktiva v dotčených státech nebo jurisdikcích.
Čl. D
Zvláštní charakteristické znaky týkající se automatické výměny informací a skutečného
vlastnictví
(1) Charakteristický znak obcházení společného standardu pro oznamování naplňuje
uspořádání, jehož účinkem může být narušení oznamovací povinnosti podle tohoto zákona
nebo právních předpisů jiného státu provádějících právo Evropské unie nebo rovnocenné
mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C bodu
1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně mezinárodních smluv se státy nebo jurisdikcemi, které
nejsou členskými státy Evropské unie, nebo které využívá absence těchto právních předpisů
nebo smluv. Tento charakteristický znak naplňuje zejména uspořádání zahrnující
a) využití účtu, produktu nebo investice, které nejsou finančním účtem podle čl. C bodu
1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo jejichž účelem není být takovým finančním účtem,
avšak které mají vlastnosti významně podobné vlastnostem takového finančního účtu,
b) převod finančního účtu podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo aktiva do
státu nebo jurisdikce nebo využití státem nebo jurisdikcí, které nejsou vázány
automatickou výměnou informací o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy
č. 1 k tomuto zákonu se státem nebo jurisdikcí, ve kterých uživatel uspořádání podléhá
zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení,
c) překlasifikování příjmu a majetku na produkty nebo platby, které nepodléhají
automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy
č. 1 k tomuto zákonu,
d) převod nebo konverzi finanční instituce podle čl. A bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu
nebo finančního účtu podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo jejich aktiv na
finanční instituci podle čl. A bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, finanční účet podle
čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo aktiva nepodléhající oznamování v rámci
automatické výměny informací o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy
č. 1 k tomuto zákonu,
e) využití právnických osob, jednotek bez právní osobnosti nebo právních struktur, které
zamezují nebo jejichž účelem je zamezit oznamování majitele účtu podle čl. E bodu
1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo ovládající osoby podle § 13d odst. 2 v rámci
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f)

automatické výměny informací o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy
č. 1 k tomuto zákonu, nebo
narušení postupů náležité péče používané finančními institucemi podle čl. A bodu
1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu s cílem dodržet jejich závazky oznamování informací
o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo využití slabiny
těchto postupů, a to včetně využívání států nebo jurisdikcí s nepřiměřeným nebo
oslabeným režimem vymáhání právních předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti nebo států nebo jurisdikcí s oslabenými požadavky na transparentnost
právnických osob nebo jednotek bez právní osobnosti.

(2) Charakteristický znak zastření skutečného vlastnictví naplňuje uspořádání zahrnující
netransparentní právní řetězec nebo netransparentní řetězec skutečných majitelů využívající
osoby nebo jednotky bez právní osobnosti,
a) které nevykonávají významnou ekonomickou aktivitu doloženou přiměřeným
personálem, vybavením, aktivy a prostorami,
b) které jsou zřízeny podle práva jiného státu nebo jurisdikce, jsou řízeny, podléhají zdanění
z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, jsou ovládány nebo
usazeny v jiném státě nebo jurisdikci než skutečný majitel aktiv držených těmito osobami
nebo jednotkami bez právní osobnosti a
c) u kterých nelze určit jejich skutečného majitele podle zákona upravujícího některá
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Čl. E
Zvláštní charakteristické znaky týkající se převodních cen
(1) Charakteristický znak využití jednostranných pravidel bezpečného přístavu naplňuje
uspořádání zahrnující využití pravidel zjednodušujících uplatňování zásady tržního odstupu
v oblasti převodních cen jednostranně přijatých v některém státě nebo jurisdikci
a odchylujících se od obecných zásad uplatňovaných v oblasti převodních cen.
(2) Charakteristický znak využití těžko ocenitelných nehmotných aktiv naplňuje
uspořádání zahrnující převod nehmotných aktiv nebo práv zahrnutých v nehmotných
aktivech, pro které v době jejich převodu mezi přidruženými entitami
a) neexistují žádná srovnatelná aktiva a
b) v době uzavření transakce jsou odhady budoucích peněžních toků nebo příjmů
očekávaných z převáděného nehmotného aktiva nebo předpoklady použité při oceňování
tohoto nehmotného aktiva vysoce nejisté, a tedy je obtížné předvídat míru konečného
prospěchu, který vyplyne z nehmotného aktiva v okamžiku převodu.
(3) Charakteristický znak využití vnitroskupinového přeshraničního převodu funkcí, rizik
nebo aktiv naplňuje uspořádání zahrnující vnitroskupinový přeshraniční převod funkcí, rizik
nebo aktiv, pokud je v období 3 let po převodu předpokládaný roční zisk před úroky
a zdaněním (EBIT) u převodce nižší než 50 % předpokládaného ročního zisku před úroky
a zdaněním, jehož by tento převodce dosáhl, kdyby k uvedenému převodu nedošlo.“.
CELEX: 32018L0822 ve znění 32018L0822R(02)

Čl. VII
Přechodné ustanovení
Povinná osoba je povinna podat oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání
podle § 14l odst. 1 nebo 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
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dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém nabyl účinnosti čl. VI.
CELEX: 32018L0822 ve znění 32018L0822R(02)

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zvláštních řízeních soudních
Čl. VIII
V § 1 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona
č. 296/2017 Sb., se za slova „zákona o soudnictví ve věcech mládeže“ vkládají slova „, řízení
podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské
unii“.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou
a) ustanovení čl. IV bodů 38 až 43 a čl. V bodu 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2022,
b) ustanovení čl. VI a VII, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020, a
c) ustanovení čl. VIII, které nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
CELEX: 32018L1910, 32019L0475, 32018L0822 ve znění 32018L0822R(02)
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Důvodová zpráva
I. Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových
předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, je souborem novel těchto
daňových zákonů:
1) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o daních z příjmů“),
2) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o spotřebních daních“),
3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“),
4) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní
spolupráci při správě daní“).
Kromě výše uvedených novel daňových zákonů je součástí tohoto zákona také novela zákona
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „zákon o zvláštních řízeních
soudních“). Vazba na daňové zákony je u novely zákona o zvláštních řízeních soudních
jednoznačně dána jejím obsahem, který navazuje na připravovaný zákon o mezinárodní
spolupráci při řešení daňových sporů. V tomto zákoně se stanoví nová pravomoc civilním
soudům, avšak tuto je nutné promítnout také do předpisů pro civilní soudnictví.
Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro jejich adresáty (zejména daňové
subjekty a správce daně) zvyšuje přehlednost, neboť změny daňových zákonů, které jsou
přijímány v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu
zdanění, jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu. Pro adresáta je tak snazší
orientovat se v provedených změnách, neboť nejsou obsaženy v řadě dílčích novel
jednotlivých právních předpisů.
Novely jednotlivých zákonů zařazených do návrhu zákona spolu věcně souvisí, neboť se
týkají daní v širokém slova smyslu (daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění)
a jejich správy. Návrhem zákona je tak novelizována specifická část právního řádu, kterou lze
označit jako pozitivní daňové právo (hmotné i procesní), ve které se uplatňují stejná pravidla
a principy a v jejímž rámci se jako obecný právní předpis používá daňový řád (obecný právní
předpis upravující správu daní v širokém slova smyslu).
Rovněž z hlediska procesní ekonomie legislativního procesu je zařazení změn daňových
zákonů do jednoho právního předpisu vhodné, neboť umožňuje reagovat na problémy, které
vyvstanou v průběhu legislativního procesu (ať už v rámci připomínkového řízení, nebo
v Parlamentu) komplexním způsobem, tj. požadované změny v daňovém právu promítnout
do všech relevantních předpisů.
Kromě zmíněné přehlednosti a komplexnosti je nespornou výhodou i menší administrativní
a časová zátěž pro všechny subjekty podílející se na legislativním procesu, což může
pozitivně přispět k délce legisvakanční lhůty. Pro daňové zákony více než pro jiné oblasti
práva platí, že jejich změna je tradičním a typickým nástrojem realizace politiky vlády,
přičemž se jedná o proces periodický. V případě klíčových daňových zákonů tak lze hovořit
o každoroční novelizaci, k čemuž, jako v tomto případě, přispívá vydatnou měrou též
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průměrné délce legislativního procesu (1 rok) nelze daňovou politiku vlády pro daný rok
zajistit rychleji. Časová úspora vzniklá spojením daňových zákonů, které by jinak musely být
předkládány samostatně, tak pozitivně přispívá k tomu, aby legisvakance mohla být co
nejdelší.
Předložený návrh zákona respektuje závazek uvedený v Programovém prohlášení vlády,
podle kterého budou změny soustavy daňových zákonů prováděny pouze několika málo
souhrnnými novelami.

1. Zhodnocení platného právního stavu
Tato část je rozdělena podle novel jednotlivých zákonů.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu
k rovnosti mužů a žen.

1.1. Daně z příjmů
Právní úprava tzv. přímých důchodových daní, které zahrnují daň z příjmů fyzických osob
a daň z příjmů právnických osob, je obsahem zákona o daních z příjmů. S tímto právním
předpisem je úzce propojen zákon o rezervách.
Zákon o daních z příjmů patří k nejdůležitějším nástrojům veřejných financí, co do pilířů
daňové soustavy, tak i do objemu výnosů plynoucích do veřejných rozpočtů. Stávající pojetí
zdaňování příjmů fyzických a právnických osob na základě zákona o daních z příjmů bylo
vypracováno v letech 1991 a 1992. Tento zákon tak nahradil dříve platné zákony o dani
ze mzdy, o dani z příjmů z literární činnosti a umělecké činnosti, o dani z příjmů obyvatelstva,
o odvodech do státního rozpočtu, o důchodové dani a zákon o zemědělské dani zavedením
univerzální daně z příjmů fyzických i právnických osob. V roce 1993 tak došlo k zavedení
nové daňové soustavy, která mimo jiné zásadním způsobem změnila rozdělovací
a přerozdělovací procesy v návaznosti na postup transformace ekonomiky České republiky.
Posíleny byly základní principy nezbytné pro fungování tržní ekonomiky, a to princip daňové
neutrality a daňové univerzality. Zákon o daních z příjmů od té doby měl již více
než 150 novelizací.
Přestože součástí zákona o daních z příjmů jsou i procesní ustanovení upravující správu daní
z příjmů, subsidiárně se aplikuje daňový řád, který představuje obecnou procesní normu
pro správu daní v širším slova smyslu.
V dalším textu se uvádí popis současné právní úpravy k vybraným oblastem dotčeným
věcnými změnami tohoto návrhu zákona.
1.1.1. Doplnění transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým
povinnostem
a)
Zamezení duplicitnímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků do výpočtu limitu
pro uznatelnost výpůjčních výdajů
Na základě současné právní úpravy omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů jsou
duplicitně zahrnuty tzv. kapitalizované úroky pod pojem daňový zisk před úroky, zdaněním
a odpisy. Při současné konstrukci výpočtu limitu pro uznatelnost výpůjčních výdajů se
proto tyto úroky do tohoto limitu promítnou dvakrát.
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Omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností

Pravidlo omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů v současné době neobsahuje speciální
úpravu pro osobní společnosti (veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost)
a jejich společníky. Společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní
společnosti však zahrnují do svého základu daně i část základu daně uvedených společností
odpovídající jejich podílu na zisku těchto společností. Tak vstupují tyto části základu daně
osobních společností i do výpočtu daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, což je
parametr, vůči kterému se určují nadměrné výpůjční výdaje. Do daňového zisku před úroky,
zdaněním a odpisy vstupuje totiž mimo jiné výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji upravený podle zákona o daních z příjmů, tj. včetně podílu na zisku veřejné obchodní
společnosti a komanditní společnosti, a samostatný základ daně, jehož součástí je
podle § 20b odst. 2 zákona o daních z příjmů také odpovídající část příjmů veřejné obchodní
společnosti a komanditní společnosti zahrnovaných do samostatného základu daně. Tímto je
daňový zisk před úroky, zdaněním a odpisy společníků veřejné obchodní společnosti
a komplementářů komanditní společnosti navýšen o příjmy dané společnosti, zatímco
nadměrné výpůjční výdaje vstupující do výpočtu podle § 23e odst. 1 zákona o daních z příjmů
jsou pouze nadměrné výpůjční výdaje tohoto společníka či komplementáře.
c)
Režim zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského
státu Evropské unie do České republiky pro cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
Podle současné právní úpravy zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného
členského státu Evropské unie do České republiky obsažené v § 23g odst. 5 zákona o daních
z příjmů se přeřazení majetku v podobě cenného papíru považuje pro účely zákona o daních
z příjmů za úplatný převod sobě samému za aktuální tržní cenu (cenu, která by byla sjednána
mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných
podmínek), kterou má cenný papír v okamžiku přeřazení. Pro účely stanovení základu daně
však zákon o daních z příjmů v případě cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou
vychází z hodnoty cenného papíru, která je zachycena v účetnictví v souladu s právními
předpisy upravujícími účetnictví (viz § 23 odst. 9 a § 23 odst. 2 písm. r) zákona o daních
z příjmů). Na základě stávající právní úpravy proto nejsou při stanovení základu daně
v případě přeřazení majetku bez změny vlastnictví zohledněny rozdíly vzniklé v důsledku
odlišné tržní hodnoty cenného papíru v okamžiku jeho přeřazení (resp. hodnoty cenného
papíru určené pro daňové účely při přeřazení majetku) a jeho hodnoty zachycené v tomto
okamžiku v účetnictví.
d)

Zdanění ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů

Úprava zdanění ovládané zahraniční společnosti v současné době neobsahuje zvláštní
pravidlo pro případ, kdy je ovládající společností základní investiční fond podle § 17b zákona
o daních z příjmů. Při výpočtu daně z příjmů ovládané zahraniční společnosti se u nich tedy
postupuje stejně jako u ostatních poplatníků daně z příjmů právnických osob. V případě,
že jiná ovládající společnost, která není základním investičním fondem, drží podíl
na ovládané zahraniční společnosti nepřímo přes základní investiční fond, příjmy ovládané
zahraniční společnosti jsou zdaněny u základního investičního fondu 5% sazbou daně
podle § 21 odst. 2 zákona o daních z příjmů a ovládající společnost, která drží nepřímý podíl
na ovládané zahraniční společnosti, již tento podíl nezdaní v důsledku § 38fa odst. 6 věty
druhé, podle které se podíl ovládající společnosti na kapitálu ovládané zahraniční společnosti
snižuje o část podílu drženou prostřednictvím jiné ovládající společnosti, v tomto případě tedy
základního investičního fondu. Zahrnované příjmy ovládané zahraniční společnosti jsou
tak na území České republiky zdaněny pouze 5% daní namísto obecné 19% daně stanovené
v § 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů pro ostatní poplatníky.
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Zákon o daních z příjmů obsahuje v § 37 větě první již nadbytečné ustanovení, podle kterého
se ustanovení tohoto zákona použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak.
Dále obsahuje několik odkazů na úpravu obsaženou v mezinárodních smlouvách, přičemž
tyto odkazy v současné době nejsou formulovány jednotně. Zákon tak hovoří o mezinárodních
smlouvách, vyhlášených mezinárodních smlouvách, platných a účinných mezinárodních
smlouvách, smlouvách, kterými je Česká republika vázána, a uzavřených mezinárodních
smlouvách, aniž by byl vždy zřejmý rozdíl mezi těmito pojmy a aniž by také vždy odpovídaly
správné terminologii mezinárodního práva veřejného.

1.2. Spotřební daně
Spotřební daně lze charakterizovat jako opakující se nepřímé daně selektivní, tedy zaměřené
na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky. Primární funkcí spotřebních
daní je funkce fiskální, tedy zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů
při relativně nízkých administrativních nákladech. Sekundární funkcí těchto daní může být
snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel,
popřípadě s negativním dopadem na životní prostředí.
Oblast spotřebních daní je od 1. ledna 2004 upravena zákonem o spotřebních daních
a je vysoce harmonizována v rámci Evropské unie. Mezi harmonizované spotřební daně
se řadí
•

daň z minerálních olejů,

•

daň z lihu,

•

daň z piva,

•

daň z vína a meziproduktů a

•

daň z tabákových výrobků.

Přestože součástí zákona o spotřebních daních jsou i procesní ustanovení upravující správu
spotřebních daní, subsidiárně se aplikuje daňový řád, který představuje obecnou procesní
normu pro správu daní v širším slova smyslu.
Co se týká současné právní úpravy dotčené tímto návrhem zákona, lze uvést, že italská obec
Campione d’Italia a italské vody jezera Lugano nejsou nyní zahrnuty do celního území
Evropské unie a území Unie, na které se vztahuje směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě
spotřebních daní. Jedná se tak o území, která jsou pro účely zákona o spotřebních daních
považována za třetí země.

1.3. Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty patří bezpochyby k významným nástrojům veřejných financí
ve většině států světa. Tato nepřímá univerzální daň tvoří jeden ze základních pilířů daňové
soustavy, a to zejména díky výnosům z ní plynoucích do veřejného rozpočtu. Její důležitost
podtrhává i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie.
Daň z přidané hodnoty je upravena zákonem o dani z přidané hodnoty. Tento zákon nabyl
účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie a od tohoto data byl již mnohokrát
novelizován. Kromě nutnosti reagovat na změny v unijní právní úpravě byly novelizace
zákona o dani z přidané hodnoty vyvolány také novelami jiných zákonů dotýkajících
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jak správců daně, tak daňových subjektů.
Oblast daně z přidané hodnoty je v rámci Evropské unie výrazně harmonizována, proto řada
ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty vychází z unijní právní úpravy, která
je pro členské státy Evropské unie závazná. V současné době je základním předpisem
pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii směrnice Rady 2006/112/ES ze dne
28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o dani
z přidané hodnoty“).
V dalším textu se uvádí popis současné právní úpravy k vybraným oblastem dotčeným
věcnými změnami tohoto návrhu zákona.
1.3.1. Transpozice směrnice o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému
daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy
Návrh zákona promítá do zákona o dani z přidané hodnoty směrnici Rady (EU) 2018/1910
ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci
a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi
členskými státy (dále jen „směrnice Rady (EU) 2018/1910“). Tato směrnice zavádí dílčí
opatření ke zlepšení stávajícího systému daně z přidané hodnoty v oblastech osvobození
dodání zboží do jiného členského státu, přeshraničních dodání zboží v řetězci a přeshraničních
skladů zboží (typu call-off stock).
a)

Podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu

Podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie k současné unijní právní úpravě
je daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty pouze formální podmínkou
práva na osvobození dodání zboží uvnitř Evropské unie.
Aplikace tohoto výkladu v praxi vedla na jedné straně k právní nejistotě daňových subjektů
a na druhé straně k problémům při sledování toku nezdaněného zboží v Evropské unii v rámci
správní spolupráce mezi členskými státy a tím k možnému prostoru pro daňové úniky.
b)

Pravidla pro dodání zboží v řetězci

V současné době nejsou pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty při dodání zboží
v řetězci ve směrnici o dani z přidané hodnoty a potažmo ani v zákoně o dani z přidané
hodnoty specificky upravena. Postupy uplatňované v jednotlivých členských státech se liší,
což pro daňové subjekty zapojené do přeshraničního obchodování v Evropské unii
představuje právní nejistotu a vede k problémům s možným dvojím zdaněním či nezdaněním
přeshraničních plnění.
c)

Režim skladu (call-off stock)

Režim skladu (call-off stock) se uplatňuje pro situace, kdy dodavatel přemístí zboží do jiného
členského státu za účelem následného dodání předem známému odběrateli, aniž by se zatím
převádělo vlastnické právo ke zboží. Z důvodu zjednodušení postupů pro daňové subjekty
některé členské státy, včetně České republiky, v současné době umožňují za této situace
uplatňovat určité zjednodušující postupy. Tyto postupy se však v různých státech liší,
což v praxi způsobuje problémy jak na straně daňových subjektů, tak správců daně.
1.3.2. Zvláštní režim pro cestovní službu
Podle dosavadní právní úpravy zvláštního režimu pro cestovní službu v zákoně o dani
z přidané hodnoty se na poskytovatele cestovních služeb vztahují určitá zjednodušující
opatření a postupy při uplatňování daně z přidané hodnoty, popř. možnosti volby.
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Soudního dvora Evropské unie.
1.3.3. Osvobození od daně při vývozu zboží
Podle dosavadní právní úpravy je podmínkou pro osvobození od daně při vývozu zboží
propuštění tohoto zboží do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo
vnějšího tranzitu, nebo zpětné vyvezení tohoto zboží.
Tato podmínka však není plně v souladu s nedávnou judikaturou Soudního dvora Evropské
unie.

1.4. Mezinárodní spolupráce při správě daní
Mezinárodní spolupráce při správě daní má ze své povahy základ v nadnárodní právní úpravě,
ať již jde o evropské právo nebo o mezinárodní právo veřejné. Samotný pojem mezinárodní
spolupráce při správě daní zahrnuje spolupráci ve formě výměny informací, pomoci při
doručování, účasti na úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně
a provádění souběžných daňových kontrol. Výměna informací pak může probíhat na žádost,
spontánně či automaticky.
Automatická výměna informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních však bude
probíhat pouze mezi členskými státy Evropské unie, a proto zde nebude ve vztahu k této
výměně informací podrobně rozebírán aspekt mezinárodního práva veřejného.
Základním předpisem evropského práva (s výjimkou nepřímých daní) je pro oblast
mezinárodní spolupráce při správě daní směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci
v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, označovaná zkratkou DAC (directive on
administrative cooperation). Tato směrnice byla již pětkrát znovelizována, a to vždy za
účelem doplnění nového okruhu automaticky vyměňovaných informací, prostřednictvím
následujících směrnic:
•

směrnice Rady 2014/107/EU, zavádějící automatickou výměnu informací oznamovaných
finančními institucemi, která je transponována zákonem č. 106/2016 Sb. (směrnice
DAC 2)

•

směrnice Rady (EU) 2015/2376, zavádějící automatickou výměnu informací o daňových
stanoviscích s přeshraničním prvkem, která je transponována zákonem, č. 92/2017 Sb.
(směrnice DAC 3)

•

směrnice Rady (EU) 2016/881, zavádějící automatickou výměnu informací
oznamovaných nadnárodními skupinami podniků, která je transponována zákonem
č. 305/2017 Sb. (směrnice DAC 4)

•

směrnice Rady (EU) 2016/2258, upravující přístup daňových orgánů k informacím pro boj
proti praní peněz (směrnice DAC 5), která je transponována zákonem č. 94/2008 Sb.

•

směrnice Rady (EU) 2018/822, zavádějící povinnou automatickou výměnu informací
o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat (směrnice DAC 6),
transponovaná tímto zákonem

Směrnice DAC 6 představuje na úrovni Evropské unie harmonizovanou úpravu práv
a povinností povinných osob, kterými mohou být buď zprostředkovatelé uspořádání, nebo za
určitých okolností i jejich uživatelé. Směrnice po povinných osobách požaduje informace
o uspořádáních, která mohou, avšak nemusí, být nástrojem agresivního daňového plánování,
což umožňuje vytvořit daňově spravedlivější prostředí na vnitřním trhu.
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daní. Postupně dochází k jejímu rozšiřování do dalších oblastí, ve kterých se to ukáže
potřebné nebo užitečné.
Na rozdíl od výměny informací na žádost upravené v § 9 an. zákona o mezinárodní spolupráci
při správě daní představuje automatická výměna informací rozvinutější formu takové
spolupráce, kdy jsou informace bez dožádání poskytovány státem nebo jurisdikcí, které je
mají k dispozici. Jedná se vždy o konkrétní předem specifikovaný okruh informací.
V současné době zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní obsahuje čtyři režimy
automatické výměny informací.
1. V prvním režimu, zakotveném přímo ve směrnici DAC v původním znění, jsou
s jinými státy vyměňovány informace o druzích příjmů a majetku, které má k dispozici
Generální finanční ředitelství jako ústřední kontaktní orgán (ať již z vlastní činnosti,
nebo od příslušného správce daně, či v budoucnu od jiných správních orgánů).
2. Ve druhém režimu, zakotveném ve směrnici DAC 2, jsou s jinými státy vyměňovány
informace, které o svých klientech a jejich účtech zjišťují finanční instituce a které
následně oznamují správci daně.
3. Podobně třetí režim automatické výměny informací, zakotvený ve směrnici DAC 3,
upravuje výměnu tzv. daňových stanovisek s přeshraničním prvkem, jejichž výměna
vychází ze skutečnosti, že finanční správa má vyměňované informace k dispozici,
resp. je sama vytváří.
4. Čtvrtý režim, zakotvený ve směrnici DAC 4, upravuje automatickou výměnu
informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků a představuje výměnu
takzvaných zpráv podle zemí, které poskytují informace o nadnárodních skupinách
podniků. Zprávy podle zemí oznamují správci daně jednotlivé členské entity této
skupiny.
5. Konečně nově zaváděný pátý režim, zakotvený ve směrnici DAC 6, upravuje výměnu
těch přeshraničních uspořádání, která naplňují některý ze stanovených
charakteristických znaků. Vyměňované informace musí být nejprve nahlášeny správci
daně povinnými osobami.
Výše uvedené právní instrumenty jsou do českého právního řádu transponovány zákonem
o mezinárodní spolupráci při správě daní, pokud jde o směrnice DAC, DAC 2, DAC 3 a DAC
4 a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“), pokud jde o směrnici DAC 5
V současné době žádný předpis České republiky nezakotvuje povinnost sbírat a oznamovat
informace o přeshraničních uspořádáních, která naplňují stanovené charakteristické znaky, ani
následnou automatickou výměnu informací o nich.

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Tato část je rozdělena podle novel jednotlivých zákonů.
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu
k rovnosti mužů a žen.
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2.1. Daně z příjmů
2.1.1. Doplnění
povinnostem

transpozice

směrnice

proti

praktikám

vyhýbání

se

daňovým

a)
Zamezení duplicitnímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků do výpočtu limitu
pro uznatelnost výpůjčních výdajů
Vzhledem ke skutečnosti, že na základě současné právní úpravy omezení uznatelnosti
nadměrných výpůjčních výdajů dochází k duplicitnímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků
do výpočtu limitu pro uznatelnost výpůjčních výdajů, je nezbytné § 23e zákona o daních
z příjmů upravit tak, aby k tomuto duplicitnímu promítnutí nedocházelo a stanovení limitu
pro uznatelnost výpůjčních výdajů bylo v souladu s právní úpravou článku 4 směrnice ATAD.
b)

Omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností

Podle nové úpravy stanovení nadměrných výpůjčních výdajů u společníků veřejné obchodní
společnosti a komplementářů komanditní společnosti se do jejich daňového zisku před úroky,
zdaněním a odpisy nebude započítávat část základu daně veřejné obchodní společnosti
nebo komanditní společnosti, která je součástí základu daně společníka nebo komplementáře.
Daňový zisk před úroky, zdaněním a odpisy a případné nadměrné výpůjční výdaje
za veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost se vypočítají pouze na úrovni
těchto společností a částka, o kterou na úrovni veřejné obchodní společnosti nebo komanditní
společnosti nadměrné výpůjční výdaje převýší limit uznatelnosti nadměrných výpůjčních
výdajů, se přičte k výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji společníka
či komplementáře v poměru, jakým se společník podílí na zisku veřejné obchodní společnosti
nebo komanditní společnosti.
c)
Režim zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského
státu Evropské unie do České republiky pro cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
Navrhovaná úprava zajišťuje, aby rozdíly vzniklé v důsledku odlišné tržní hodnoty cenného
papíru oceňované reálnou hodnou podle právních předpisů upravujících účetnictví
v okamžiku jeho přeřazení (resp. hodnoty cenného papíru pro daňové účely při přeřazení
majetku do České republiky z jiného členského státu Evropské unie v důsledku aplikace fikce
úplatného převodu sobě samému) byly zohledněny v základu daně.
d)

Zdanění ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů

Navrhovaná změna upravuje situaci, kdy přímý podíl na ovládané zahraniční společnosti drží
ovládající společnost, která je základním investičním fondem podle § 17b zákona o daních
z příjmů, a z toho důvodu se na zahrnované příjmy, na které se hledí, jako by byly příjmy této
ovládající společnosti, aplikuje 5% daň podle § 21 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
V případě, že přes tento základní investiční fond drží na ovládané zahraniční společnosti
nepřímý podíl další ovládající společnost, která podléhá obecné 19% sazbě daně
podle § 21 odst. 1 zákona o daních z příjmů, není žádoucí, aby tato společnost již zahrnované
příjmy nezdanila, tj. aby veškerá daň zaplacená ze zahrnovaných příjmů v České republice
činila 5 % z těchto příjmů. Doplňuje se proto do § 38fa odst. 6 zákona o daních z příjmů,
podle kterého ovládající společnost držící nepřímý podíl na ovládané zahraniční společnosti
sníží svůj podíl na této společnosti o část podílu drženou prostřednictvím jiné ovládající
společnosti, výjimka, že toto ustanovení se nepoužije, pokud je ovládající společností držící
na ovládané zahraniční společnosti přímý podíl základní investiční fond. Ovládající
společnost v tomto případě tedy zdaní nepřímý podíl na ovládané zahraniční společnosti,
a to 19% sazbou daně, a pouze na svou daň z těchto příjmů započte daň zaplacenou již
z těchto příjmů základním investičním fondem podle nově doplňovaného odstavce 9.
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republice zdaněny 19% sazbou daně.
2.1.2. Terminologie mezinárodních smluv
Již nadbytečné ustanovení § 37 věty první se nahrazuje ustanovením, že mezinárodní
smlouvou se pro účely daní z příjmů rozumí mezinárodní smlouva, která je součástí právního
řádu České republiky. Která mezinárodní smlouva je součástí právního řádu, vyplývá z čl. 10
Ústavy České republiky. Díky tomu se nadále v zákoně u mezinárodních smluv nemusí
uvádět přívlastky typu „vyhlášená“, „platná“ nebo „,kterou je Česká republika vázána“, které
zákon obsahuje v současné době a které působí spíše matoucím dojmem. Podle nové úpravy
v § 37 zákona o daních z příjmů bude zřejmé, že kdykoli zákon o daních hovoří
o mezinárodní smlouvě, myslí se tím smlouva podle čl. 10 Ústavy České republiky. Nadále se
budou u smluv uvádět pouze přívlastky týkající se jejího obsahu (např. smlouva
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů) a případně toho, že smlouva je již
prováděna, protože ne každá smlouva, která je součástí právního řádu podle čl. 10 Ústavy,
je ihned prováděna a pro použití některých ustanovení zákona o daních z příjmů je nutnou
podmínkou nejen existence mezinárodní smlouvy v právním řádu České republiky, ale také
její provádění, jehož začátek je upraven v dané smlouvě.

2.2. Spotřební daně
Ve vymezení daňového území Evropské unie v zákoně o spotřebních daních se provádí změna
v důsledku směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských
vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES.
Uvedená směrnice stanoví, že nově budou italská obec Campione d’Italia a italské vody
jezera Lugano zahrnuty do celního území Evropské unie a území Unie, na které se vztahuje
směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní. Na základě nové právní úpravy se
na tato území budou vztahovat veškerá pravidla pro oblast spotřebních daní.

2.3. Daň z přidané hodnoty
Hlavním důvodem pro zpracování a předložení novely zákona o dani z přidané hodnoty
je povinná transpozice nového právního předpisu Evropské unie a s tím související
terminologická zpřesnění, jejichž cílem je jasnější a přehlednější legislativní úprava daně
z přidané hodnoty v oblasti obchodu mezi členskými státy. V návrhu zákona se dále zakotvují
některé další zásady vyplývající z ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.
2.3.1. Transpozice směrnice Rady (EU) 2018/1910
Návrh zákona promítá do zákona o dani z přidané hodnoty směrnici Rady (EU) 2018/1910,
která s účinností od 1. ledna 2020 zavádí některá dílčí opatření ke zlepšení stávajícího
systému daně z přidané hodnoty při dodání zboží uvnitř Evropské unie.
a)

Podmínky dodání zboží do jiného členského státu

Nově se stanoví, že hmotněprávními podmínkami pro uplatnění osvobození od daně
při dodání zboží do jiného členského státu plátcem jsou znalost daňového identifikačního
čísla pořizovatele zboží a uvedení daného dodání zboží do souhrnného hlášení.
b)

Pravidla pro dodání zboží v řetězci

V případě přeshraničních transakcí v řetězci s jedinou přepravou v rámci Evropské unie
se nastavuje jednotné pravidlo pro přiřazení přepravy konkrétnímu dodání. Podle výchozího
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zboží zajišťuje sám nebo jím zmocněná třetí osoba). Pro specifické situace domácích dodání,
kdy tento dodavatel sdělí svému dodavateli daňové identifikační číslo členského státu
zahájení odeslání nebo přepravy daného zboží, se stanoví zvláštní pravidlo, podle kterého
se přeprava přiřazuje k dodání od tohoto dodavatele jeho odběrateli. V důsledku tohoto
harmonizovaného pravidla pro přiřazení přepravy bude možné jednoznačně určit dodání zboží
do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně.
c)

Režim skladu (call-off stock)

Pro režim skladu se v Evropské unii zavádějí harmonizovaná pravidla a standardizované
postupy. Při splnění vymezených podmínek se přemístění zboží do jiného členského státu
v režimu skladu (předem známému odběrateli) nebude považovat za uskutečněné plnění, tudíž
k okamžiku přemístění zboží nevznikne povinnost přiznat daň z titulu pořízení zboží v tomto
jiném členském státě. Následný převod vlastnického práva k tomuto zboží odběratelem
se poté nebude považovat za dodání zboží v tomto jiném členském státě, nýbrž za intra-unijní
dodání zboží. Pro tyto účely se zavádí soubor doplňujících opatření, například povinnost vést
záznamy pro zboží v režimu skladu, vykazovat daňové identifikační číslo odběratele
v souhrnném hlášení nebo stanovení postupů v případech změn v podmínkách režimu skladu.
2.3.2. Zvláštní režim pro cestovní službu
V návaznosti na nedávné rozsudky Soudního dvora Evropské unie (ve věci C- 380/16 Komise
v. Spolková republika Německo a ve věci C-422/17 Skarpa Travel) se ve zvláštním režimu
pro cestovní službu vypouští možnost výpočtu přirážky souhrnně z cestovních služeb
poskytnutých za zdaňovací období a specifická úprava vzniku povinnosti přiznat daň.
Poskytovatel cestovní služby bude povinen při určení základu daně vypočíst přirážku
za jednotlivou poskytnutou cestovní službu. Pro vznik povinnosti přiznat daň z cestovní
služby se budou vztahovat obecné zásady stanovené v § 20a zákona o dani z přidané hodnoty.
2.3.3. Osvobození od daně při vývozu zboží
V návaznosti na nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C‑275/18 Milan
Vinš dochází ke zrušení podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží spočívající
v propuštění tohoto zboží do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo
vnějšího tranzitu, nebo zpětné vyvezení tohoto zboží.

2.4. Mezinárodní spolupráce při správě daní
2.4.1. K legislativnímu řešení
Vzhledem k tomu, že celá úprava mezinárodní spolupráce při správě daní prostřednictvím
automatické výměny informací je v současné době obsažena v zákoně o mezinárodní
spolupráci při správě daní, a s ohledem na to, že jiná uspořádání než přeshraniční uspořádání
naplňující některý z charakteristických znaků nebudou sbírána, je jediným vhodným řešením
implementace povinnosti sbírat a oznamovat tato uspořádání do zákona o mezinárodní
spolupráci při správě daní, jako tomu bylo v případě předchozích směrnic Evropské unie
upravujících ostatní okruhy automatické výměny informací (tedy na okruhy na základě
směrnic DAC, DAC 2, DAC 3 a DAC 4).
Při implementaci automatické výměny informací podle směrnice DAC 6 tak budou co možná
využita stávající ustanovení zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a subsidiárně se
použije daňový řád, jako obecný předpis pro správu daní.
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Smyslem nového okruhu automatické výměny informací podle směrnice DAC 6 je další
zvýšení transparentnosti a přístupu k informacím v počátečním stádiu implementace schémat
potenciálně agresivního daňového plánování. Cílem úpravy je zvýšení rychlosti a přesnosti
orgánů finanční správy při vyhodnocení rizik vyplývajících z takových schémat daňového
plánování, jakož i rozvinutí jejich schopnosti přijmout v reakci na taková schémata včasná
a informovaná rozhodnutí směřující k ochraně daňových příjmů.
Eliminace agresivního daňového plánování a daňových úniků patří v Evropské unii mezi
politické priority, které mají docílit toho, aby byl jednotný trh ještě hlubší a spravedlivější.
Evropská komise v této souvislosti předložila v posledních letech řadu iniciativ, aby podpořila
spravedlivější daňový systém. Zvýšení transparentnosti je jedním z klíčových pilířů ve
strategii Komise pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. Velmi
důležitá je zejména výměna informací mezi daňovými správami, neboť jim umožňuje získat
potřebné údaje pro efektivní vykonávání jejich povinností.
Pro členské státy je také čím dál tím těžší chránit své vnitrostátní základy daně před jejich
narušováním. Struktury agresivního daňového plánování jsou více a více propracované
a využívají výhodu ze zvýšeného pohybu kapitálu a osob v rámci vnitřního trhu. Nedostatek
transparentnosti usnadňuje činnost některých zprostředkovatelů zapojených do podpory
a prodeje schémat agresivního daňového plánování s přeshraničními aspekty. Přesouvání
zisku z členských států, který by se jinak vytvářel a byl by zdanitelný na jejich území, do
jurisdikcí s nízkým zdaněním, vede ke snížení jejich daňového inkasa, což jim brání
v uplatňování daňových politik příznivých pro hospodářský růst. Sekundárním efektem je pak
narušení spravedlivé hospodářské soutěže. Podnikatelé, kteří zvolí některou z metod
agresivního daňového plánování, totiž v porovnání s ostatními disponují neoprávněnou
konkurenční výhodou, která jim umožňuje účtovat nižší cenu. Konečným výsledkem je
narušení fungování vnitřního trhu.
Navrhovaná novela doplňuje ostatní pravidla a iniciativy, zejména směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (tzv. čtvrtá směrnice AML), která se staví proti
současné nedostatečné transparentnosti nebo nejistotě, pokud jde o skutečné vlastnictví.
Cílem Směrnice DAC 6 a potažmo i novely zákona o mezinárodní správě daní je zvýšení
transparentnosti a zřízení efektivního přístupu ke správným informacím, které umožní
daňovým správám rychlejší, pružnější a efektivnější reakci při hodnocení rizik
optimalizačního schématu a včasné přijetí rozhodnutí k ochraně jimi spravovaných daňových
příjmů. Pokud budou daňové orgány dostávat informace o potenciálních případech
agresivního daňového plánování ještě před jejich realizací, měly by být schopny je sledovat
a reagovat na daňová rizika, která přinášejí, např. přijetím příslušných opatření k jejich
zmírnění. Cílem novely zákona o mezinárodní správě daní je implementace mechanismu
založeného směrnicí DAC 6 a naplnění povinností, které v souvislosti s jejím přijetím České
republice plynou. Je navrhována čistá transpozice směrnice DAC 6, návrh nerozšiřuje okruh
charakteristických znaků ani nestanoví povinnost oznamovat pouze čistě vnitrostátní
uspořádání.
Z poznatků získaných na základě nově zaváděné automatické výměny informací mohou
daňové orgány posoudit vhodnost stávající právní úpravy v oblasti daní a zachytit možná
jednání poškozující daňový systém. Na základě toho pak mohou iniciovat změnu právní
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postupy.
2.4.3. Informace o přeshraničních uspořádáních
Navrhovaná právní úprava zavádí oznamovací povinnost ve vztahu k informacím
o přeshraničních uspořádáních, tedy informace o schématech potenciálně agresivního
daňového plánování s přeshraničním prvkem.
Směrnice DAC 6 pojem „uspořádání“ sama o sobě nevymezuje a nevymezuje jej ani
závěrečná zpráva z roku 2015 opatření č. 12 – „zavedení pravidel pro povinné poskytování
informací“ projektu zamezení eroze základu daně a vyvádění zisků (BEPS) vydaná
Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), 1 z jejíchž závěrů směrnice DAC
6 vychází.
V návaznosti na bod odůvodnění č. 13 směrnice DAC 6 však může být jako interpretační
vodítko použita modelová legislativa týkající se uspořádání zahrnujících neprůhledné
transakce v tzv. off-shore jurisdikcích a dále uspořádání zaměřených na obcházení
Společného standardu OECD pro oznamování informací o finančních účtech (CRS). 2 Podle
modelové legislativy pojem uspořádání zahrnuje: „uspořádání, schéma, plán nebo
porozumění, bez ohledu na to, zda jsou právně vymahatelné, zahrnující všechny kroky
a transakce, které jej činí účinným“ 3. I když se má v souladu s bodem odůvodnění č. 13
směrnice DAC 6 použít modelová legislativa jako interpretační vodítko pouze ve vztahu
k těm druhům uspořádání, která jsou jejím předmětem, tak s ohledem na to, že sám pojem
uspořádání by měl být vykládán jednotně a jinak vymezen není, je vymezení uspořádání podle
modelové legislativy použitelné pro všechny druhy uspořádání.
Z výše uvedeného lze dovodit, že pojem „uspořádání“ zahrnuje jakoukoli smlouvu, dohodu,
domluvený postup, transakci nebo řadu transakcí a zahrnuje i všechny kroky a transakce,
prostřednictvím kterých jsou taková uspořádání uskutečňována. K naplnění definice postačuje
i pouhá existence konkrétního plánu pro dosažení určitého cíle, který v sobě zahrnuje již
konkrétní právní strukturu. Uspořádání tedy mohou mít i podobu připraveného pracovního
návrhu, a to i návrhu nezachyceného v písemné podobě. Postačuje, pokud je takový návrh
v podobě samostatné a sdělitelné informace. Uspořádání musí být cíleně vytvořeno jako
uspořádání, tedy jako nástroj k získání daňové výhody, nebo takto musí být alespoň dále
nabízeno, pokud jinak vzniklo nahodile. Uspořádání musí být dále dostatečně určité, musí
tedy jasně vést k získání daňové výhody.
S ohledem na charakteristiky, které vyplývají z požadavků na oznamované přeshraniční
uspořádání ze směrnice DAC 6 a dále z toho, že takové uspořádání musí být popsatelné
v oznámení, lze oznamované přeshraniční uspořádání vymezit následujícím způsobem:
oznamované přeshraniční uspořádání je záměrně vytvořeným nebo záměrně sděleným
popsatelným a dostatečně určitým předpisem určitého chování sestávajícím z jednoho
nebo více kroků, naplňujícím alespoň jeden vymezený charakteristický znak a mající
OECD. Mandatory Disclosure Rules: Action 12 – 2015 Final Report. Paris: OECD Publishing, 2015.
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. ISBN 978-92-64-24137-4. DOI 10.1787/9789264241442en. Dostupné také z: http://www.oecd.org/tax/beps/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report9789264241442-en.htm
2
OECD. Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore
Structures. Paris, 2018. Dostupné z: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-mandatorydisclosure-rules-for-crs-avoidance-arrangements-and-opaque-offshore-structures.htm
3
OECD. Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore
Structures, op. cit., str. 17.
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na to, zda byl poskytnut za úplatu nebo nikoliv.
Pro vymezení samotného pojmu „uspořádání“ není podstatné, zda má uspořádání dopad
pouze do oblasti daní. Uspořádání mohou být strukturována tak, aby se jimi dosáhlo řady
různých cílů a to jak z obchodního hlediska, tak z hlediska daní.
Uspořádáním tak může být zejména:
• doporučení, návod, stanovisko či jiná obdobná písemnost, které pro klienta na
objednávku sestavil odborný poradce tak, aby na jejich základě došlo k získání určité
daňové výhody
• školení, které pro klienta na objednávku připravil odborný poradce tak, aby na jeho
základě došlo k získání určité daňové výhody.
Uspořádáním pak zpravidla nebude vysokoškolská přednáška, protože zpravidla neobsahuje
popis konkrétních postupů, na základě kterých by bylo možné bez dalšího dosáhnout daňové
výhody – protože zpravidla nejsou vytvořena na míru určitému uživateli, musela by jednak
naplňovat kvality typizovaného uspořádání, tedy by je mělo být bez potřeby zásadních úprav
možné ihned zavést v praxi, a dále by u nich muselo být dostatečně zjevné určení takového
uspořádání k nabízení na trhu. Klasická vysokoškolská přednáška takové kritérium není
schopna naplnit. Ze stejných důvodů nebudou uspořádáním zpravidla ani obecná školení
o právní úpravě v oblasti daní, odborné knihy s daňově právní tematikou, učebnice, odborné
monografie apod. Neplatí však, že by nemohlo jít o uspořádání za žádných okolností.
Oznamované přeshraniční uspořádání by mohlo být vydáno zejména ve formě knihy, což však
nemá vliv na to, zda má být oznamováno, nebo nikoliv. Vyloučení knih bez dalšího by
vytvořilo prostor pro obcházení povinností uložených v souladu se směrnicí DAC 6. Hraniční
případy, jako například knihy zaměřené na „legální daňové triky“, musí být ad hoc posouzeny
s ohledem na to, o jak konkrétní předpis chování se jedná.
Uspořádáním pak není ani nahodile vzniklá praxe, protože nebyla záměrně vytvořena. Pokud
by však byla dále sdělována jako praxe, která se osvědčila, a vede k získání daňové výhody,
pak by o uspořádání jít mohlo, pokud budou naplněny další znaky popsané výše. Právní
událost, jako například narození dítěte rodičům, kteří jsou daňovými rezidenty v různých
státech, nebo právní skutečnost, jako například uzavření manželství mezi takovými osobami,
pak samy o sobě uspořádáním nejsou.
Přeshraničním prvkem se rozumí zejména to, že je schéma realizováno ve více než jednom
členském státě EU, nebo v členském státě EU a třetí zemi, avšak zahrnuje například i možné
dopady na automatickou výměnu informací při mezinárodní spolupráci při správě daní nebo
při identifikaci skutečných majitelů podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Takto získané informace
budou následně sdíleny s ostatními členskými státy Evropské unie, a to s využitím stávajících
nástrojů automatické výměny informací v oblasti daní.
Aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu Evropské unie a bylo zabráněno mezerám
v navrhovaném rámci pravidel, je oznamovací povinnost uložena zprostředkovatelům
uspořádání, a to jak hlavním zprostředkovatelům, což jsou entity, které jsou obvykle zapojeny
do navrhování, uvádění na trh, organizování nebo řízení realizace daňového schématu, tak
vedlejším zprostředkovatelům, což jsou entity, které při těchto činnostech poskytují pomoc
nebo poradenství. Zprostředkovatelem jsou však pouze ty entity, které mají zákonem
vymezený vztah k některému členskému státu Evropské unie.
Návrh právní úpravy ale nepřehlíží skutečnost, že v některých případech nemůže být
oznamovací povinnost uložena zprostředkovateli, a to buď z důvodu zákonné profesní
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již proto, že uživatel schématu toto schéma navrhuje a realizuje interně, nebo proto, že
schéma bylo navrženo nebo realizováno entitou, která nemá vztah k žádnému členskému státu
Evropské unie. Oznamovací povinnost proto v těchto případech přechází buď na jiného
zprostředkovatele, nebo přímo na uživatele tohoto uspořádání, který má z něj přínos, čímž je
zajištěno, že daňové orgány neztratí možnost získávat informace o uspořádání, které může
vést k agresivnímu daňovému plánování.
2.4.4. Charakteristické znaky přeshraničních uspořádání
Uspořádání agresivního daňového plánování se v průběhu let vyvíjejí, jsou čím dál složitější
a podléhají neustálým změnám a úpravám v reakci na protiopatření uplatněná daňovými
orgány. Na základě toho se navrhovaná právní úprava snaží o podchycení základních
charakteristických rysů jednotlivých typů uspořádání, které předpoklad potenciálně
agresivního daňového plánování naplňují, spíše než o vymezení samotného pojmu
„uspořádání“. Návrh proto obsahuje konkrétní seznam rysů a prvků transakcí, které jasně
naznačují, že může docházet k vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužívání daňového
systému. Tyto náznaky jsou označovány jako tzv. „charakteristické znaky“.
Charakteristické znaky se rozdělují do dvou základních skupin. První skupinou jsou obecné
charakteristické znaky, které se nezaměřují na již dříve známé případy agresivního daňového
plánování, ale spíše se snaží vyjít z toho, jaké vlastnosti by mohlo mít uspořádání, aby mohlo
k agresivnímu daňovému plánování být použito. Takovým znakem je například znak
důvěrnosti, který spočívá v tom, že uspořádání vede k určité daňové výhodě tehdy, a jen
tehdy, pokud nebude veřejně známo. Může tak jít například o využití nově zjištěné slabiny
v postupech při správě daní, kterou však lze využít pouze do té doby, než se o ní dozví
daňový orgán a učiní příslušná protiopatření.
Druhou skupinu pak tvoří zvláštní charakteristické znaky, které vycházejí ze známých případů
agresivního daňového plánování, a které se snaží zachytit vlastnosti typické pro tyto případy.
Takovým znakem je například provádění přeshraničních plateb do daňových jurisdikcí
s velmi nízkou nebo dokonce až žádnou daní.
Oba druhy charakteristických znaků však mají pouze heuristickou povahu. To, že uspořádání
naplní některý z charakteristických znaků tak znamená vyšší pravděpodobnost toho, že je
uspořádání využíváno k agresivnímu daňovému plánování, ale nejde o závěr definitivní.
Z tohoto důvodu daňové orgány při hodnocení uspořádání, nebo z něj plynoucího jednání jeho
uživatele, nemohou z naplnění některého charakteristického znaku bez dalšího šetření učinit
zkratkovitý závěr, že dochází k agresivnímu daňovému plánování.

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
3.1. Daně z příjmů
3.1.1. Doplnění
povinnostem

transpozice

směrnice

proti

praktikám

vyhýbání

se

daňovým

a)
Zamezení duplicitnímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků do výpočtu limitu
pro uznatelnost výpůjčních výdajů
Navrhované doplnění ustanovení § 23e odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů, které je
součástí právní úpravy omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, je nezbytné
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pro uznatelnost výpůjčních výdajů.
b)

Omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností

Úprava výpočtu daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy u společníků veřejné
obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti je nutná z důvodu, aby do této
veličiny nevstupovala i část základu daně veřejné obchodní společnosti a komanditní
společnosti, která je součástí základu daně společníků nebo komplementářů. Kdyby tomu tak
bylo, byly by při porovnávání nadměrných výpůjčních výdajů a daňového zisku před úroky,
zdaněním a odpisy porovnávány dvě nesourodé částky, protože jedna z nich by byla
ovlivněna základem daně veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, zatímco
druhá (nadměrné výpůjční výdaje společníka či komplementáře) nikoli.
c)
Režim zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského
státu Evropské unie do České republiky pro cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
Navrhované doplnění právní úpravy zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví
z jiného členského státu Evropské unie do České republiky ve vztahu k cenným papírům
oceňovaným podle právních předpisů upravujících účetnictví reálnou hodnotou je nezbytné
z důvodu správného stanovení základu daně, ve kterém budou zohledněny též rozdíly vzniklé
v důsledku odlišné tržní hodnoty cenného papíru v okamžiku jeho přeřazení (resp. hodnoty
cenného papíru pro daňové účely při přeřazení majetku) a jeho hodnoty zachycené v tomto
okamžiku v účetnictví.
d)

Zdanění ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů

Úprava situace, kdy přímý podíl na ovládané zahraniční společnosti drží ovládající
společnost, která je základním investičním fondem podle § 17b zákona o daních z příjmů,
a tedy podléhá sazbě daně 5 % podle § 21 odst. 2 zákona o daních z příjmů, a zároveň
přes tento investiční fond drží na ovládané zahraniční společnosti nepřímý podíl jiná
ovládající společnost, která není základním investičním fondem, je nutná z toho důvodu,
aby nebyly zahrnované příjmy ovládané zahraniční společnosti zdaněny v České republice
jen 5 %. Smyslem institutu zdanění ovládané zahraniční společnosti je, aby byla v České
republice odvedena daň, kterou by ovládaná zahraniční společnost odvedla, kdyby byla
daňovým rezidentem České republiky. Proto se stanoví fikce, že její příjmy vymezené
v § 38fa odst. 5 zákona o daních z příjmů jsou příjmy její ovládající společnosti. Pokud by
však ovládající společnost držela podíl na ovládané zahraniční společnosti přes základní
investiční fond, vyhnula by se podle současné právní úpravy zdanění, protože to by bylo
provedeno již u základního investičního fondu, a to 5% sazbou daně. Proto se doplňuje
pravidlo, že v této situaci zahrnované příjmy ovládané zahraniční společnosti daní i ovládající
společnost s nepřímým podílem drženým přes základní investiční fond a může si pouze od své
daně z těchto příjmů odečíst daň, kterou již z těchto příjmů zaplatil základní investiční fond.
3.1.2. Terminologie mezinárodních smluv
Sjednocení používané terminologie týkající se mezinárodních smluv je nezbytné pro lepší
srozumitelnost zákona a odstranění nejasností, které dnes v důsledku nejednotnosti použitých
pojmů vznikají.

3.2. Spotřební daně
V důsledku směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských
vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES, je
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se vyjímají z ustanovení vztahující se na třetí země.

3.3. Daň z přidané hodnoty
Hlavním důvodem pro zpracování a předložení této novely zákona o dani z přidané hodnoty
je povinná transpozice nového právního předpisu Evropské unie a vypuštění některých
ustanovení, která jsou neslučitelná s unijní právní úpravou, resp. s nedávnou judikaturou
Soudního dvora Evropské unie.
3.3.1. Transpozice směrnice Rady (EU) 2018/1910
Navrhovaná právní úprava vyplývá z povinnosti transpozice směrnice Rady (EU) 2018/1910.
a)

Podmínky dodání zboží do jiného členského státu

Navrhované dodatečné podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného
členského státu povedou k větší právní jistotě daňových subjektů a rovněž ke zvýšení kvality
a spolehlivosti údajů v systému výměny informací o dani z přidané hodnoty mezi členskými
státy, což má pro jednotlivé členské státy klíčový význam při boji proti daňovým podvodům.
b)

Pravidla pro dodání zboží v řetězci

Nová harmonizovaná pravidla pro přiřazení přepravy v případě dodání zboží v řetězci umožní
jednoznačně určit dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození
od daně. Napomohou tak odstranit stávající problémy v rozdílné aplikaci v členských státech,
a tím s možným dvojím zdaněním či nezdaněním přeshraničních plnění.
c)

Režim skladu (call-off stock)

Harmonizace pravidel a standardizace postupů v rámci režimu skladu zajistí jednotnou
aplikaci tohoto režimu v rámci Evropské unie. Nastavení jasných pravidel povede k větší
právní jistotě plátců, kteří se rozhodnou zjednodušený režim v rámci přeshraničních obchodů
v Evropské unii používat. Zavedení jednotné povinnosti vést záznamy a vykazovat údaje
v souhrnných hlášeních umožní správcům daně ověřovat pohyby zboží mezi členskými státy.
3.3.2. Zvláštní režim pro cestovní službu
Navrhované změny jsou zacílené na uvedení právní úpravy tohoto zvláštního režimu v zákoně
o dani z přidané hodnoty do plného souladu s nedávnými rozsudky Soudního dvora Evropské
unie.
3.3.3. Osvobození od daně při vývozu zboží
Navrhované změny jsou zacílené na uvedení právní úpravy tohoto osvobození v zákoně
o dani z přidané hodnoty do plného souladu s nedávným rozsudkem Soudního dvora
Evropské unie.

3.4. Mezinárodní spolupráce při správě daní
Návrh zákona je předkládán především v návaznosti na nutnost transpozice směrnice DAC 6.
Transpoziční předpis musí nabýt platnosti nejpozději 31. prosince 2019 a účinnosti 1.
července 2020. Pokud by Česká republika směrnici řádně a včas neimplementovala, nedostála
by svým závazkům vůči Evropské unii se všemi důsledky s tím spojenými.
Tato směrnice pozměňuje a doplňuje směrnici DAC, která je transponována zákonem
o mezinárodní spolupráci při správě daní.
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Směrnicí DAC 6 naplnění povinnosti automatické výměny informací o přeshraničních
uspořádáních, jejichž cílem může být agresivní daňové plánování. To ve svém důsledku
povede k ochraně vnitrostátních základů daně z příjmů v České republice a v dalších
členských státech Evropské unie a bude působit jako prevence odlivu příjmů do jurisdikcí
s příznivějším daňovým systémem. Navrhovaná právní úprava má za úkol předcházet
agresivnímu daňovému plánování. Včasné získání relevantních informací umožní správci
daně pružně reagovat na nová optimalizační schémata a tím bojovat proti daňovým únikům.
Komplexní přehled o vlivu přeshraničních transakcí na daňové povinnosti poplatníků na
straně správce daně by pak sekundárně měl vést k silnějšímu odrazujícímu efektu pro
poplatníky využívající agresivní daňové plánování napříč státy.

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním
pořádkem
Základní meze pro uplatňování právních předpisů stanoví Ústava a Listina základních práv
a svobod (dále jen „Listina“).
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech,
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Povinnosti mohou být také ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích
a jen při zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). K tomu se v daňové
oblasti uplatní ještě ustanovení čl. 11 odst. 5, které stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat
jen na základě zákona.
Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých
plnění se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02,
Pl. ÚS 12/03 či Pl. ÚS 7/03 (vyhlášeném pod č. 512/2004 Sb.). Z této judikatury vyplývá, že:
1. Z ústavního principu dělby moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního vymezení
zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce široký prostor
pro rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků a peněžitých sankcí.
Zákonodárce přitom nese za důsledky tohoto rozhodování politickou odpovědnost.
2. Jakkoli je daň, poplatek, příp. peněžitá sankce veřejnoprávním povinným peněžitým
plněním státu, a tedy zásahem do majetkového substrátu, a tudíž i vlastnického práva
povinného subjektu, bez naplnění dalších podmínek nepředstavuje dotčení
v, ústavním pořádkem chráněné, vlastnické pozici (čl. 11 Listiny, čl. 1 Dodatkového
protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod).
3. Ústavní přezkum daní, poplatků a peněžitých sankcí zahrnuje posouzení z pohledu
dodržení kautel plynoucích z ústavního principu rovnosti, a to jak neakcesorické
(čl. 1 Listiny), tj. plynoucí z požadavku vyloučení svévole při odlišování subjektů
a práv, tak i akcesorické v rozsahu vymezeném v čl. 3 odst. 1 Listiny. K principu
rovnosti Ústavní soud ve své konstantní judikatuře uvádí, že se nejedná o kategorii
absolutní, nýbrž relativní (srov. Pl. ÚS 22/92).
4. Je-li předmětem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k vyloučení
majetkové diskriminace, případně toliko posouzení skutečnosti nepředstavuje-li daň,
poplatek nebo jiná peněžitá sankce případný zásah do práva vlastnického (čl. 11
Listiny), je takový přezkum omezen na případy, v nichž hranice veřejnoprávního
povinného peněžitého plnění jednotlivce státu, vůči majetkovému substrátu
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(rdousícímu) působení dochází, má-li posuzovaná daň, poplatek nebo peněžitá
sankce ve svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě
jednotlivce.
Nad rámec výše uvedeného Ústavní soud zejména v novější judikatuře v určitých případech
v daňové oblasti provádí test proporcionality (např. při zásahu do práva na ochranu
soukromí), nebo test racionality (např. při zásahu do práva na podnikání).
Navrhovaná právní úprava je z výše uvedených hledisek plně v souladu s ústavním pořádkem
České republiky, a to i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této problematice.
Ke koncepci návrhu zákona, tj. spojení novel daňových zákonů do jednoho návrhu, lze uvést,
že Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/01 uvedl, že „praxe, kdy jedním zákonem je
současně novelizováno několik různých zákonů, je v legislativní praxi relativně častá. K tomu
Ústavní soud v obecné rovině uvádí, že tato praxe je v zásadě ústavně konformní, leč pouze
tehdy, jestliže novelizované zákony vzájemně meritorně souvisí. Naopak za nežádoucí jev,
nekorespondující se smyslem a zásadami legislativního procesu, je nutno označit situaci, kdy
jedním zákonem jsou novelizovány zákony vzájemně obsahově bezprostředně nesouvisející,
k čemuž dochází např. z důvodu urychlení legislativní procedury, a to začasté formou
podaných pozměňovacích návrhů“. K tomu je třeba doplnit, že ústavně konformním byl
shledán i zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kde meritorní souvislost
zákonů spočívala ve snaze o stabilizaci veřejných rozpočtů. S ohledem na uvedené není
možné mít výhrady k protiústavnosti navrženého řešení z hlediska spojení novel do jednoho
souboru.

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské
unii
5.1. Daně z příjmů
Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení navrhované
právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené
judikatury Soudního dvora Evropské unie.
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti
z členství v Evropské unii vyplývají.
V daňové oblasti je nutné zdůraznit, že třebaže legislativa přímých daní zůstává v pravomoci
členských států a obecně nepodléhá na úrovni Evropské unie celkové harmonizaci, čl. 115
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanovuje, že „Rada na návrh Komise
[...] přijímá směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají
přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu.“ Vzhledem k absenci jiných
ustanovení SFEU, která by Evropské unii svěřovala pravomoc v oblasti legislativy zdanění
příjmů, je zde pravomoc Rady přijímat směrnice podle čl. 115 SFEU dána pouze v rozsahu,
v jakém je nezbytné odstranit překážky při vytváření nebo zajištění fungování vnitřního trhu.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s relevantním sekundárním právem Evropské unie
v oblasti přímých daní:
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Směrnice 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, ve znění směrnice Rady (EU) č. 2017/952,

•

Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění
mateřských a dceřiných společností z různých členských států (přepracované znění),
ve znění směrnice Rady 2013/13/EU, směrnice Rady 2014/86/EU a směrnice Rady
2015/121/EU,

•

Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků
a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států,
ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES, směrnice Rady
2006/98/ES a směrnice Rady 2013/13/EU.

Kromě článku 115 SFEU jako základu pro harmonizaci v oblasti přímých daní jsou členské
státy povinny při výkonu svých pravomocí respektovat principy dané SFEU (zejména články
19 SFEU, 45 SFEU, 49 SFEU, 56 SFEU, 63 SFEU) a dbát na to, aby nedocházelo
k neodůvodněné diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo neodůvodněnému omezování
volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody usazování, jak bylo opakovaně
potvrzeno Soudním dvorem EU. Navrhovanou právní úpravou budou tyto principy plně
respektovány.
Soulad s primárním právem Evropské unie není narušen využitím možnosti dané
čl. 3 směrnice ATAD umožňujícím odchýlit se od této směrnice stanovením striktnějších
pravidel, neboť tím není narušen volný pohyb osob, služeb, kapitálu a plateb (viz výše bod
2.1.1).

5.2. Spotřební daně
Předkládaný návrh zákona i v oblasti spotřebních daní respektuje závazky, které pro Českou
republiku v této oblasti z členství v Evropské unii vyplývají, a týká se následujících právních
předpisů Evropské unie z oblasti spotřební daně:
•

směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní
a o zrušení směrnice 92/12/EHS (dále jen „směrnice 2008/118/ES“),

• směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia
a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice
2008/118/ES.

5.3. Daň z přidané hodnoty
Navrhovaná právní úprava v oblasti daně z přidané hodnoty je plně slučitelná s právem
Evropské unie a ustanovení navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem
Evropské unie ve světle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.
S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti
z členství v Evropské unii vyplývají.
Předkládaný návrh zákona se týká následujících právních předpisů Evropské unie z oblasti
daně z přidané hodnoty:
•

směrnice o dani z přidané hodnoty,
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směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES
o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené
s dovozem

•

směrnice Rady 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 (EU) 2018/1910,

•

směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia
a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice
2008/118/ES.

Předkládaný návrh dále souvisí s těmito přímo použitelnými právními předpisy Evropské
unie:
•

prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví
prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty,

•

prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1912 ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění
prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění
uvnitř Společenství.

Návrh zákona rovněž zajišťuje plný soulad s nedávnou judikaturou Soudního dvora Evropské
unie, konkrétně rozsudkem ve věci C-380/16 Komise v. Spolková republika Německo,
rozsudkem ve věci C-422/17 Skarpa Travel a rozsudkem ve věci C-275/18 Milan Vinš.

5.4. Mezinárodní spolupráce při správě daní
Návrh zákona se drží rozsahu a předmětu směrnice DAC 6, kterou transponuje do právního
řádu České republiky. Vzhledem k tomu, že vůči příslušné směrnici nebyly vznášeny žádné
specifické námitky z hlediska její slučitelnosti s ostatními předpisy Evropské unie a návrh
zákona nejde nad rámec směrnice, lze konstatovat, že i návrh zákona je plně slučitelný
s právními předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie, jakož
i s obecnými zásadami práva Evropské unie.

6. Zhodnocení
souladu
navrhované
právní
úpravy
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká
republika vázána (tzv. prezidentské mezinárodní smlouvy), mají z hlediska hierarchie
právních předpisů aplikační přednost před zákony a právními předpisy nižší právní síly. Vztah
tzv. prezidentských mezinárodních smluv vůči vnitrostátním právním předpisům je vymezen
v čl. 10 Ústavy, kde je princip aplikační přednosti těchto mezinárodních smluv výslovně
stanoven. Stanoví-li tedy tzv. prezidentská mezinárodní smlouva něco jiného než zákon,
použije se tato mezinárodní smlouva. Článek 10 Ústavy tak zaručuje, že při případném
nesouladu vnitrostátního práva s tzv. prezidentskou mezinárodní smlouvou musí
být respektována tzv. prezidentská mezinárodní smlouva. Mezinárodní smlouvy upravující
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Ústavy ve spojení s čl. 11 odst. 5 Listiny). Ústavní soud navíc v nálezu publikovaném
pod č. 403/2002 Sb. rozhodl, že si tehdy platné mezinárodní smlouvy o lidských právech
a základních svobodách zachovávají hierarchickou přednost před zákonem.

6.1. Úmluva o ochraně lidských práv
Pokud jde o aplikaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (viz sdělení
č. 209/1992 Sb., dále jen „Úmluva“) v oblasti daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých
plnění plynoucích do veřejných rozpočtů, je třeba zajistit soulad daňových předpisů s touto
úmluvou hned v několika oblastech.
6.1.1. Právo na spravedlivý proces
Pokud jde o zajištění práva na spravedlivý proces, které je zaručeno ustanovením
čl. 6 odst. 1 Úmluvy, lze poukázat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci
Ferrazzini proti Itálii. Podle tohoto rozhodnutí daňové záležitosti dosud tvoří součást tvrdého
jádra výsad veřejné moci, přičemž veřejný charakter vztahu mezi daňovým poplatníkem
a daňovým úřadem nadále převládá. Ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy se tak podle názoru
Evropského soudu pro lidská práva na samotné daňové řízení v rozsahu, v němž se týká
zjištění a stanovení daně, nevztahuje, neboť se nejedná o řízení o občanských právech
a závazcích.
Jelikož však za nedodržení daňových povinností hrozí daňovému subjektu sankce,
na hmotněprávní i procesní aspekty s ní související se použijí ustanovení Úmluvy, která
se vztahují na trestní obvinění. Je proto třeba při posuzování souladu navrhované právní
úpravy v oblasti daňových předpisů s Úmluvou přihlédnout i k trestním aspektům článku 6,
ale i k článku 7 Úmluvy nebo k článku 2 a 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Tento přístup
byl potvrzen i Evropským soudem pro lidská práva např. v rozsudku ve věci Jussila proti
Finsku. Článek 6 odst. 1 Úmluvy sice hovoří o trestním obvinění, nikoliv o řízení o uložení
sankce za nesplnění povinnosti, jde však o autonomní pojem práva Úmluvy, který může
mít (a také má) jiný obsah než obdobný pojem vnitrostátního práva. Slučitelnost s tímto,
ale i dalšími ustanoveními Úmluvy, zejména s požadavkem na uložení trestu (v tomto případě
sankce) jen na základě zákona nebo na právo nebýt souzen nebo potrestán (sankciován)
dvakrát v téže věci, je přitom zajištěna možností daňového subjektu bránit se takovému
jednání jako nesprávnému postupu správce daně obdobně, jak je popsáno ve smyslu ochrany
proti svévoli dle článku 1 Protokolu č. 1 Úmluvy. Jedná se tedy jak o využití řádných
i mimořádných opravných prostředků, tak o možnost domoci se soudní ochrany ve správním
soudnictví v případě, že dojde k vyčerpání všech opravných prostředků podle daňového řádu.
Daňový subjekt se tedy může obrátit na soud s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu
podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Takové soudní řízení přitom v zásadě respektuje základní principy uvedené v článku
6 Úmluvy.
Přestože tedy na daňové řízení v rozsahu, v němž se týká zjištění a stanovení daně, není
možno aplikovat ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, v řízení o sankci za nesplnění daňové
povinnosti naopak musí být všechny aspekty práva na spravedlivý proces zachovány.
Navrhovaná právní úprava nijak neomezuje možnost domoci se soudní ochrany, která proto
zůstává i v tomto případě zajištěna. Lze tedy říci, že navrhovaná právní úprava je v souladu
s požadavkem Úmluvy na zajištění práva na spravedlivý proces.
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Z výše uvedeného rozhodnutí ve věci Ferrazzini proti Itálii dále vyplývá,
že článek 1 Protokolu č. 1, týkající se ochrany majetku, vyhrazuje státům právo přijímat
zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným
zájmem a zajistily placení daní. Státům je tedy umožněno přijmout zákony, kterými ukládají
povinnost platit daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, avšak s určitým omezením
vyplývajícím z požadavku na respektování samotné podstaty vlastnického práva, do kterého
je uložením daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění zasahováno. Takový
zásah do vlastnického práva proto musí odpovídat požadavkům zákonnosti, legitimity
a proporcionality.
Požadavek zákonnosti je naplněn tehdy, pokud je zásah umožněn právním předpisem, který
je v souladu s ústavním pořádkem, je dostupný, předvídatelný a obsahuje záruky proti svévoli.
• Posouzení ústavnosti navrhované právní úpravy je provedeno v bodu 4. Z hlediska
Úmluvy přitom hraje roli jen zjevná neústavnost, případně neústavnost potvrzená
příslušným orgánem (Ústavním soudem), jehož rozhodnutí nejsou právním předpisem
respektována (viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva R & L, s. r. o.,
a ostatní proti České republice).
•

Dostupnost daňových předpisů (v širokém slova smyslu) je zajištěna vyhlášením
ve Sbírce zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že daně a poplatky (resp. jiná obdobná
peněžitá plnění) lze ukládat pouze na základě zákona, což je zaručeno i na ústavní
úrovni čl. 11 odst. 5 Listiny, resp. čl. 4 odst. 1 Listiny, lze konstatovat, že všechny
základní povinnosti daňového subjektu jsou dnes upraveny na zákonné úrovni,
a požadavek dostupnosti je tudíž naplněn.

•

Otázka předvídatelnosti tuzemských daňových předpisů (v širokém slova smyslu)
byla v minulosti opakovaně řešena Evropským soudem pro lidská práva (např. AGROB, spol. s r. o., proti České republice nebo CBC-Union, s. r. o., proti České republice),
kde byla jejich předvídatelnost potvrzena. Předvídatelnost daňového předpisu souvisí
s tím, nakolik je povinnost v právním textu jednoznačně formulována. Navrhovaná
úprava formuluje požadavky na jednotlivé daňové subjekty jednoznačně, a tedy
i požadavek předvídatelnosti je naplněn.

•

Záruku proti svévoli a účinnou obranu proti nesprávnému postupu správce daně
představují primárně řádné opravné prostředky, tedy odvolání popř. rozklad podle
ustanovení § 109 a násl. daňového řádu. Povinností správce daně je přitom v souladu
s ustanovením § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu uvést ve svém rozhodnutí poučení
o tom, zda je možné proti danému rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě
je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává a zároveň upozornit
na případné vyloučení odkladného účinku. Pokud by toto poučení bylo nesprávné,
neúplné nebo by zcela chybělo, je to spojeno s důsledky pro bono daného daňového
subjektu (srov. § 261 daňového řádu). Vedle řádných opravných prostředků lze využít
i mimořádných opravných prostředků dle daňového řádu, upravených v § 117 a násl.
Kromě toho připouští daňový řád i jiné prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět:
námitku (srov. § 159 daňového řádu), stížnost (srov. § 261 daňového řádu) a podnět
na nečinnost (srov. § 38 daňového řádu). Teprve tehdy, dojde-li k vyčerpání všech
opravných prostředků podle daňového řádu, může se daňový subjekt obrátit na soud
s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu. Riziko svévole je tak díky existenci
opravných prostředků, ale i díky možnosti obrátit se na soud eliminováno v nejvyšší
možné míře, což platí obecně pro všechny daňové předpisy. Lze tedy konstatovat,
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prostředků, a tím je zajištěna slučitelnost návrhu úpravy s tímto požadavkem Úmluvy.
Požadavek legitimity znamená, že je nezbytné zajistit, aby zásah, ke kterému má na základě
právního předpisu dojít, sledoval legitimní cíle ve veřejném nebo obecném zájmu. Aby byl
požadavek legitimity naplněn, je třeba tyto cíle specifikovat. Legitimním cílem je přitom
každý cíl, který zákonodárce za cíl prohlásí, neboť neexistuje žádný, ani příkladný výčet
takových cílů, jež by zákonodárce omezoval. Cílem návrhu zákona je zejména povinná
transpozice nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daní z příjmů a daně z přidané
hodnoty.
Proporcionalita (přiměřenost) jako poslední požadavek se na poli čl. 1 Protokolu č. 1 váže
k tomu, že jednotlivec nesmí být nucen nést nadměrné individuální břemeno, typicky takové,
které ohrožuje samotnou jeho existenci v rovině majetkových poměrů (hrozba ukončení
podnikání či úpadku u právnické nebo fyzické osoby), včetně zabezpečování obživy pro sebe
a pro rodinu v případě fyzické osoby. Sazby daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých
plnění, stejně jako výše případných pokut, by proto neměly být likvidační (viz Mikrotechna,
s. r. o., proti České republice, nebo ORION Břeclav, s. r. o., proti České republice).
To, zda navrhovaná právní úprava nepovede k tzv. škrtícímu (rdousícímu) efektu, je přitom
třeba posuzovat i ve vztahu k ústavnímu pořádku (viz bod 4). S ohledem na charakter
navrhovaných opatření nelze ve vztahu k tomuto návrhu zákona hovořit o rdousícím účinku.
6.1.3. Právo na respektování soukromého a rodinného života
Automatická výměna informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání
se týká informací o povinných osobách a vybraných informací o struktuře, obsahu
a naplněném charakteristickém znaku přeshraničního uspořádání. Navržená právní úprava tak
představuje zásah do soukromí fyzických osob. Všem dotčeným osobám svědčí právo podle
článku 8 Úmluvy.
Předmětem automatické výměny informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních
uspořádání jsou identifikační údaje povinné osoby. O oznamovaných přeshraničních
uspořádáních se dále poskytují podrobné informace o charakteristickém znaku, popis
uspořádání nebo podnikání v obecných rysech, den učinění prvního kroku k zavedení
uspořádání, hodnota uspořádání a identifikace členského státu, osoby a jednotky bez právní
osobnosti, které mohou být dotčeny oznamovaným uspořádáním. Získané informace
umožňují posoudit, zda může oznamované přeshraniční uspořádání představovat agresivní
daňové plánování, které způsobuje erozi základu daně a přesouvání zisku, nebo zda využívá
jiné slabiny daňového systému.
Zároveň se při zaváděném druhu automatické výměny informací použije stávající § 21 zákona
o mezinárodní spolupráci při správě daní upravující podmínky odmítnutí mezinárodní
spolupráce. V podrobnostech lze odkázat na důvodovou zprávu k tomuto ustanovení.
Výměna probíhá prostřednictvím kontaktních orgánů členských států Evropské unie, což jsou
orgány vázáné obdobnou daňovou mlčenlivostí jako správce daně. Standard ochrany přístupu
k informacím tedy zůstane zachován i po předání do jiných členských států Evropské unie.
Evropská komise pak má přístup k vymezeným informacím o uspořádání, které však
nezahrnují osobní údaje zprostředkovatelů a uživatelů uspořádání.
6.1.4. Uložení trestu jen na základě zákona
Soud z článku 7 Úmluvy dovodil, že protiprávní jednání a tresty za ně stanovené musí být
zákonem jasně definovány. Tato podmínka je splněna, pokud má obviněný možnost se z textu
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vyhledání odborné právní rady dozvědět, jaká konání a jaká opomenutí zakládají jeho trestní
odpovědnost a jaký trest mu z toho důvodu hrozí, třebaže s ohledem na obecnou povahu
zákonů nemohou být jejich znění absolutně přesná a vždy bude existovat určitý prostor pro
soudní výklad (viz např. Rohlena proti České republice, č. 59552/08, rozsudek velkého senátu
ze dne 27. ledna 2015, obecné zásady shrnuté v § 50).
Návrh zákona rozšiřuje možnost uložit sankce za platební delikty, tedy pořádkovou pokutu
podle § 247 daňového řádu a pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, stanovenou
v § 247a daňového řádu, i na porušení dalších povinností uložených návrhem zákona
povinným osobám. Takový platební delikt může v autonomním smyslu, který pojmům
„trestní obvinění“ nebo „trestný čin“ obsaženým v Úmluvě dal Soud, představovat
postižitelné jednání, na které dopadají jak povinnosti vyplývající z různých ustanovení
týkajících se práva na spravedlivý proces (zejména z článku 6 Úmluvy – tyto však nejsou
předmětem úpravy tohoto návrhu zákona), tak konkrétně z článku 7 Úmluvy, který stanoví
zásadu nulla poena sine lege.
Skutková podstata pořádkové pokuty podle § 247 daňového řádu se rozšiřuje o porušení
povinností při oznamování přeshraničních uspořádání a zároveň návrh zákona zavádí dvě
nové skutkové podstaty pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Tyto skutkové
podstaty přímo vycházejí z okruhů povinností, které zákon stanoví, a sice (i) povinnost
uchovávat doklady a (ii) povinnost zprostředkovatele včas informovat uživatele, že je namísto
něj povinnou osobou z důvodu zákonem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti.
Pro všechny navržené skutkové podstaty platí, že jejich obsah je vymezen zákonem, a ze
zákonného vymezení je patrné, co tvoří jejich obsah. Tyto povinnosti jsou založeny na
objektivních kritériích, a tedy lze jednoznačně posoudit, zda byly nebo nebyly splněny. Zákon
dále vymezuje okruh osob, kterým lze pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
uložit. Pokutu za porušení povinnosti neuchování dokladů lze uložit povinným osobám,
pokutu za porušení informační povinnosti lze z povahy věci uložit pouze zprostředkovateli.
Maximální výše pokuty, kterou lze za porušení těchto nepeněžitých povinností uložit, je pak
stanovena buď v § 247a odst. 1 daňového řádu, nebo přímo v tomto návrhu zákona, pokud jde
o pořádkovou pokutu. Maximální výše pořádkové pokuty činí 500 000 Kč.
Lze tedy shrnout, že navržená úprava platebních deliktů naplňuje požadavek předvídatelnosti.
6.1.5. Další dotčená ustanovení
S požadavkem záruky proti svévoli, uvedeném v předchozím bodě, úzce souvisí ustanovení
článku 13 Úmluvy, které deklaruje právo na účinný vnitrostátní prostředek nápravy v případě
porušení práva zaručeného Úmluvou. Ten je při správě daní, poplatků a jiných obdobných
peněžitých plnění zajištěn možností využít řádné i mimořádné opravné prostředky a kromě
toho i další prostředky, jako jsou námitky, stížnost nebo podnět na nečinnost, popř. možností
domáhat se soudní ochrany, a také právem domáhat se náhrady škody a nemajetkové újmy,
která byla porušením základního práva chráněného Úmluvou způsobena. Z tohoto hlediska
je tedy soulad navrhované úpravy s Úmluvou zajištěn.
Zákaz diskriminace vyjádřený v článku 14 Úmluvy směřuje proti takovému zacházení,
kdy by s osobami, které jsou ve stejném nebo obdobném postavení, bylo zacházeno nerovně,
nebo naopak, kdy by s osobami, které se nacházejí v odlišném postavení, bylo zacházeno
stejně. Pokud by tento přístup neměl žádné opodstatnění, tedy pokud by nebyl opřen o žádný
legitimní a objektivní důvod, byl by diskriminační.
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náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní
úprava je tak v souladu s požadavkem Úmluvy zakazujícím diskriminaci. Lze tak konstatovat,
že návrh zákona nezavádí žádné opatření, na základě kterého by byl zákaz diskriminace
porušen.
6.1.6. Celkové zhodnocení navržené právní úpravy
V rámci celkového zhodnocení navržené právní úpravy v kontextu Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod lze konstatovat, že s ohledem na všechny výše uvedené
skutečnosti je navrhovaná právní úprava plně slučitelná s touto Úmluvou.

6.2. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 19. prosince 1966, vyhlášený ve
Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. (dále jen „Pakt“), zakotvuje
• v článku 2 odst. 3 právo domáhat se ochrany před případným zásahem do práv
garantovaných Paktem,
• v článku 3 zákaz diskriminace na základě pohlaví,
• v článku 14 a 15 právo na spravedlivý proces v trestních věcech,
• v článku 17 zákaz svévolných zásahů do soukromého života a
• v článku 26 zákaz diskriminace na základě dalších důvodů.
Tato práva mají zásadně stejný obsah jako obdobná práva zakotvená v Úmluvě, která byla
posuzována výše. Výjimkou je zákaz diskriminace dle článku 26 Paktu. Zatímco zákaz
diskriminace zakotvený v Úmluvě má povahu akcesorického práva (tedy se ho lze dovolat
pouze spolu s porušením jiného práva), v případě Paktu má zákaz diskriminace povahu
neakcesorickou, a tedy se jej lze dovolat přímo. Zhodnocení vztahu k zákazu diskriminace
provedené v části 6.1.5. však nezáviselo na tom, zda má toto právo akcesorickou nebo
neakcesorickou povahu. Na základě tohoto zhodnocení tedy lze dovodit, že navržená právní
úprava je v souladu s článkem 26 Paktu.
S odkazem na výše uvedenou argumentaci k Úmluvě tedy lze konstatovat, že navrhovaná
právní úprava je plně slučitelná s Paktem.

6.3. Mezinárodní smlouvy o spolupráci při správě daní
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Pokud jde o oblast mezinárodní spolupráce při správě daní, je Česká republika stranou
Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která byla ve Sbírce
mezinárodních smluv publikována pod č. 2/2014 Sb. m. s., a je pro Českou republiku platná
od 1. února 2014.
Česká republika má dále uzavřeno 13 bilaterálních smluv o výměně informací v daňových
záležitostech (tzv. smlouvy TIEA). Co se týče jejich obsahu, je každá taková bilaterální
smlouva individualizovaná. Přesné podmínky a postupy výměny informací podle těchto
smluv se mohou lišit, ale jejich úprava vychází z modelové úpravy OECD. Podle smluv TIEA
lze provádět automatickou či spontánní výměnu informací pouze v případech, kdy to tyto
smlouvy výslovně stanoví.
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se žádným způsobem nedotýká mezinárodní spolupráce podle těchto smluv, a proto je s nimi
plně slučitelná.

6.4. Závěr
S ohledem na to, že návrh zákona respektuje výše uvedené požadavky, lze jej považovat
za slučitelný s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované
právní úpravy
V této části jsou uvedeny předpokládané hospodářské a finanční dopady navrhovaných změn
právní úpravy na veřejné rozpočty a dopady na daňové subjekty a správce daně, jakožto
hlavní adresáty navrhovaných změn právní úpravy, a to konkrétně v členění podle
jednotlivých daňových zákonů, daní a témat.
Dopady na veřejné rozpočty jsou dopady jednak na státní rozpočet a jednak na ostatní veřejné
rozpočty, což jsou především rozpočty krajů a obcí. Zvlášť jsou vyčleněny dopady na správce
daně, které zahrnují zejména náklady na implementaci právní úpravy. Dopady na daňové
subjekty představují především dopady na podnikatelské prostředí a sociální dopady, včetně
dopadů na rodiny a dopady na specifické skupiny obyvatel.

7.1. Daně z příjmů
Dopad na veřejné rozpočty
Vzhledem k charakteru navržených změn v zákoně o daních z příjmů, které nemají
bezprostřední vliv na výši daně, nemění se ani výše nebo počet sazeb daně, se nepředpokládá
výrazný fiskální dopad těchto změn na veřejné rozpočty.
Dopad na správce daně
Navržené změny zákona o daních z příjmů nevyžadují specifickou implementaci.
Kvantifikovatelné dopady na správce daně se v jejich případě nepředpokládají.
Dopad na daňové subjekty
Výrazné dopady na straně daňových subjektů nejsou předpokládány, neboť navrhované
úpravy v zákoně o daních z příjmů jsou legislativně technického charakteru nebo úpravy
upřesňující transpozici směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem.

7.2. Spotřební daně
Dopad na státní rozpočet, správce daně a daňové subjekty
Navrhovaná změna v zákoně o spotřebních daních nemá fiskální dopad na veřejné rozpočty.

7.3. Daň z přidané hodnoty
Dopad na veřejné rozpočty
Vzhledem k charakteru navržených změn v zákoně o dani z přidané hodnoty, které nemají
bezprostřední vliv na výši daně, nemění se ani výše nebo počet sazeb daně, se nepředpokládá
výrazný fiskální dopad těchto změn na veřejné rozpočty.
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Nepředpokládá se dopad na správce daně v takovém rozsahu, aby bylo nutné navyšovat počet
pracovníků Finanční správy České republiky. Náklady na úpravu informačního systému
správce daně se očekávají v předpokládané výši desítek milionů Kč.
Dopad na daňové subjekty
Výrazné dopady na straně daňových subjektů nejsou předpokládány, pokud dochází k určitým
dopadům na daňové subjekty, ve většině případů se jedná o zjednodušování a harmonizaci
procesů, které mohou vést ke snížení administrativní zátěže daňových subjektů, které jsou
zapojeny do obchodů se zbožím mezi členskými státy.

7.4. Mezinárodní spolupráce při správě daní
Dopad na veřejné rozpočty
Na straně veřejných rozpočtů vzniknou náklady, které vyplývají z rozšíření automatické
výměny informací o informace o přeshraničních schématech a z implementace systémů
k využití dat zasílaných z členských států Evropské unie. Automatická výměna informací
o přeshraničních schématech by měla probíhat za použití stávajících systémů pro
automatickou výměnu informací v oblasti daní, a sice Společné komunikační sítě (CCN)
v rámci Evropské unie.
Pokud jde o pozitivní dopady předkládané úpravy na veřejné rozpočty, nelze je v současné
době ani rámcově kvantifikovat. Přesto lze pozitivní dopady očekávat, a to kvůli včasnému
získání relevantních informací, na základě kterých bude moci správce daně pružně reagovat
na nová daňově optimalizační schémata, a tím snižovat výskyt daňových úniků. Stejně tak lze
předpokládat, že komplexní přehled o vlivu přeshraničních transakcí na daňové povinnosti
daňových subjektů na straně správce daně sekundárně povede k silnějšímu odrazujícímu
efektu pro ty daňové subjekty, které využívají agresivního daňového plánování, a to napříč
všemi členskými státy Evropské unie.
Dopad na správce daně
Odhad nákladů na realizaci zpracování podání na Daňovém portále, příslušnou intranetovou
aplikaci a předávání souborů z aplikace ADIS mezi Finanční správou České republiky
a příslušným systémem Evropské unie a OECD je cca 20 – 25 mil. Kč bez DPH, konečná
částka pak závisí na konkrétních požadavcích na řešení. Vzhledem k rozpracovanosti projektu
na úrovni Evropské unie nelze náklady na technickou implementaci v současné době
detailněji vyčíslit. Odesílání bude probíhat do více států a v případě příjmu informací
z ostatních států bude výše nákladů odvislá i od složitosti a způsobu třídění dat pro jejich
distribuci příslušnému správci daně k jejich využití.
Podle současných odhadů na straně správce daně vznikne potřeba personálního zabezpečení
kontroly plnění povinností spojených s podáváním informací o přeshraničních schématech
finanční správě, jakož i se zpracováním těchto dat a dat došlých ze zahraničí, což si vyžádá
navýšení počtu pracovníků nejméně o 2 nové pracovníky v rámci Specializovaného
finančního úřadu a 1 nového pracovníka Generálního finančního ředitelství. Personální
náklady na výkon této činnosti se odhadují z výše průměrných mzdových nákladů na jednoho
pracovníka GFŘ za rok 2018, tj. za 3 pracovníky půjde přibližně 1,9 milionu Kč za rok.
Prostředky na pokrytí nákladů na implementaci aplikace a na personální zabezpečení budou
zajištěny z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí z finančních prostředků k pokrytí nákladů
Finanční správy České republiky. Uváděné personální náklady budou pokryty v rámci
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státnímu rozpočtu.
Dopad na daňové subjekty
Na straně daňových subjektů vzniknou v souvislosti s prováděním zákona finanční náklady
spočívající zejména v nastavení systémů a infrastruktury pro plnění povinností spojených se
zpracováním informací o přeshraničních schématech a jejich předáním orgánům Finanční
správy České republiky. Odhady těchto nákladů nejsou známy. To se týká i administrativních
nákladů vyplývajících z nových povinností, které budou muset adresáti normy plnit.
V porovnání s ostatními druhy automatické výměny informací lze však očekávat, že budou
finanční náklady spojené s oznamovací povinností na straně daňových subjektů nižší, neboť
i s ohledem na okruh dotčených daňových subjektů a na skutečnost, že nepůjde o hromadná
data zpracovávaná ze systémů daňových subjektů, je technické řešení na straně Finanční
správy České republiky voleno jako více komfortní a bude umožněno také ad hoc jednotlivé
podání.

8. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně
soukromí a osobních údajů
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 a nemohou být zpřístupněny veřejnosti. Porušení
povinnosti mlčenlivosti, ať již úřední osobou správce daně nebo osobou zúčastněnou na
správě daní, je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

8.1. Daň z přidané hodnoty
V oblasti daně z přidané hodnoty vyvstává otázka zasahování do ochrany osobních údajů
zejména s ohledem na stávající způsob identifikace osob povinných v případě fyzických osob,
kdy daňové identifikační číslo může být tvořeno rodným číslem. Pokud navrhovaná úprava
vyžaduje předávání osobních údajů správci daně, jde o takové osobní údaje, které má správce
daně k dispozici již dnes, které je oprávněn získat na základě jiných ustanovení českých
právních předpisů, nebo které je povinen shromažďovat a vyměňovat v rámci posílené správní
spolupráce mezi členskými státy v oblasti daně z přidané hodnoty.
Rozšíření povinnosti vést a předávat záznamy, které mohou obsahovat osobní údaje, se zavádí
v důsledku povinné transpozice následujících článků směrnice o dani z přidané hodnoty,
ve znění směrnice Rady (EU) 2018/1910:
• čl. 17a (volitelný režim skladu, call-off stock),
• čl. 138 (podmínky osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu),
• čl. 243 (režim skladu, call-off stock – záznamní povinnost),
• čl. 262 (souhrnné hlášení).
Získávání a zpracování osobních údajů je omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k danému
účelu. Následné předávání zjištěných osobních údajů bude vždy realizováno výhradně vůči
jinému členskému státu Evropské unie, který je také vázán obecným nařízením o ochraně
osobních údajů. Pro účely získávání a předávání těchto osobních údajů budou využívány
stávající informační systémy a postupy, které jsou plně v souladu s právní úpravou ochrany
osobních údajů, a které zohledňují obecné záruky ochrany osobních údajů, obsažené
v daňovém řádu.
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8.2. Mezinárodní spolupráce při správě daní
Vzhledem k tomu, že je Finanční správa České republiky pověřena výkonem veřejné moci
a plní úkoly prováděné ve veřejném zájmu, je zpracovávání osobních údajů subjektů
nezbytné. Zpracování údajů je také nezbytné pro splnění právních povinností, které se na
orgány Finanční správy České republiky vztahují. Navrhovaná právní úprava ukládá nové
zpracování osobních údajů. Předmětem automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání mohou být i osobní údaje týkající se fyzických
osob. Na základě navrhované právní úpravy mohou být v souvislosti s plněním oznamovací
povinnosti předávány oznamovatelem správci daně osobní údaje – identifikace konkrétních
daňových subjektů, a to v souvislosti s plněním povinnosti poskytnout informace týkající se
přeshraničního uspořádání naplňujícího charakteristický znak. Po stránce procesní se vztah
mezi správcem daně a povinnými subjekty výkon řídí subsidiárně daňovým řádem, tj. veškerá
činnost správce daně je z formálního hlediska limitována zákonem a z materiálního hlediska
je limitována základním cílem správy daní – tj. správným zjištěním a stanovením daní
a zabezpečením jejich úhrady. To zahrnuje i naplnění dílčích cílů v rámci výkonu
mezinárodní spolupráce při správě daní. K tomu, aby správce daně mohl daň správně zjistit
a stanovit, musí mimo jiné získat nezbytné informace. Tyto informace mu umožňují provést
nezbytné úkony, vést příslušná řízení a v důsledku daň zjistit a stanovit, eventuálně zabezpečit
její úhradu. Předmětné informace jsou z povahy věci z velké míry současně osobními údaji.
8.2.1. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou shromažďovány za účelem splnění povinnosti ukládané navrhovanou
právní úpravou. Při shromažďování osobních údajů bude respektována základní zásada správy
daní podle § 9 odst. 3 daňového řádu a budou shromažďovány pouze takové osobní (a jiné)
údaje, které jsou potřebné pro správu daně (resp. pro plnění povinností správce daně
v souvislosti s oznamovanými přeshraničními uspořádáními) a v rozsahu, který je nezbytný
pro dosažení tohoto cíle. S ohledem na výše uvedené se nepředpokládá možnost jejich využití
k jinému účelu ani po předchozím souhlasu subjektu.
8.2.2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti dle navrhované právní úpravy budou
zpracovávány následující kategorie údajů:
Identifikační údaje
zprostředkovatelů uspořádání,
uživatelů uspořádání,
osob, které jsou přidruženými entitami uživatele uspořádání, a
případných dalších osob v členských státech Evropské unie, jež mohou být dotčeny
přeshraničním uspořádáním, které se má oznamovat.
Identifikační údaje budou zpracovávány v rozsahu:
•
•
•
•

jméno a příjmení,
datum narození,
rezidenství pro daňové účely,
daňové identifikační číslo (které může být za určitých okolností obsahovat rodné
číslo),
• adresa místa trvalého pobytu.

•
•
•
•
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oznamovaném uspořádání podílí, lze považovat vymezený rozsah shromažďování za
nezbytný a odpovídající účelu.
V souvislosti s plněním nově ukládané povinnosti nebudou zpracovávány žádné citlivé
a popisné údaje, nepředpokládá se ani zpracování údajů o jiných osobách.
Výše předpokládané osobní údaje budou v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti
předávány oznamovatelem správci daně (identifikace konkrétních daňových subjektů), který
je bude dále zpracovávat. Vždy se bude jednat o takové osobní údaje, které má již dnes
správce daně k dispozici na základě jiných ustanovení českých právních předpisů. Žádné jiné
osobní údaje nad rámec již dnes shromažďovaných, sbírány nebudou. V rámci získání
a zpracování těchto osobních údajů budou využívány stávající (totožné) systémy, které jsou
plně kompatibilní s právní úpravou ochrany osobních údajů.
8.2.3. Způsob zpracování osobních údajů
Za účelem ochrany osobních údajů využívá správce daně přiměřená opatření, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení
či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování.
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování
probíhá v informačních systémech správce daně. Přístup k osobním údajům mají pouze
oprávněné úřední osoby správce daně, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních.
8.2.4. Veřejnost zpracování
Osobní údaje shromažďované v rámci plnění oznamovací povinnosti nebudou zpracovávány
veřejně. Zpracování bude probíhat výhradně v rámci systémů správce daně. Neveřejnost
zpracování vyplývá ze zásady neveřejnosti, která je základní zásadou správy daní podle
§ 9 daňového řádu.
8.2.5. Lhůty pro uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
8.2.6. Oprávnění subjektu údajů
Navrhovaná právní úprava zakládá povinnost zpracování osobních údajů jako zvláštní zákon.
Správce daně tak není povinen informovat subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký
účel budou osobní údaje zpracovány, ani kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny.
S ohledem na účel zpracování osobních údajů, kterým je plnění zákonné povinnosti, jsou
oprávnění subjektu údajů limitována touto skutečností.
V průběhu zpracování mohou subjekty údajů využít následujících práv:
• právo na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních
údajů;
• právo na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že subjekt údajů zjistí, že jsou
o něm zpracovávány nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
• právo na výmaz osobních údajů. Subjekt údajů může požadovat vymazání osobních
údajů, pokud bude dosažen účel, pro který byly zpracovány, dále pokud odvolá
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zpracovány protiprávně nebo pokud byla splněna příslušná právní povinnost.
8.2.7. Posouzení nebezpečí neoprávněného přístupu k osobním údajům
Veškeré osobní údaje shromažďované v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti budou
zpracovávány manuálně a automatizovaně.
Jak je uvedeno výše, v souvislosti s plněním povinnosti oznamovat dané přeshraniční
uspořádání, nedochází k zavádění nového způsobu zpracování osobních údajů. Správce daně
bude postupovat totožně, jako postupuje dnes při shromažďování a zpracovávání osobních
údajů, které získává z titulu plnění povinností založených zvláštními zákony. Je zajištěno, že
nemůže dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování – k osobním
údajům jsou oprávněny přistupovat pouze úřední osoby správce daně, oprávněné k jejich
zpracování na základě organizačního řádu (organizační struktury) správce daně.
Následné předávání zjištěných osobních údajů bude vždy realizováno toliko vůči jinému
členskému státu Eropské unie, který je také vázán obecným nařízením o ochraně osobních
údajů. Naplnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů je pak povinností
příslušné jurisdikce, které budou osobní údaje předány.
8.2.8. Záruky ochrany osobních údajů, prevence zneužití osobních údajů a sankce za
zneužití osobních údajů
S ohledem na to, že zpracování bude probíhat podle stávajících metod používaných správcem
daně při zpracování osobních údajů na základě jiných zákonných účelů, nepředpokládá se
přijetí specifických opatření za účelem ochrany osobních údajů. Stávající způsob ochrany
údajů správcem daně je v tomto ohledu adekvátní.
Ochrana údajů v rámci činnosti správců daně se řídí právní úpravou zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, a vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na
strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení
bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení
informačních systémů veřejné správy). Prostřednictvím naplnění požadavků těchto předpisů
je zejména zajištěno, aby se získanými údaji nakládaly toliko úřední osoby správce daně,
které vykonávají předmětné úkoly (zejména sledování které osoby a v jakém rozsahu s údaji
nakládají). Informace získávané správcem daně na základě zákonných pravomocí, které se
vztahují ke konkrétním daňovým subjektům, jsou součástí příslušných spisů. Nakládání
s nimi, včetně otázek jejich případné skartace, se rovněž řídí předpisy o archivnictví.
Skutečnost, že daný údaj je potřebný pro výkon dané působnosti (plnění konkrétního úkolu),
je přezkoumatelná jednak prostřednictvím příslušného spisu, a jednak prostřednictvím
interních postupů správců daně, které podléhají kontrolním mechanismům v souladu s právní
úpravou zpracování osobních údajů.
8.2.9. Závěr
Navržená právní úprava nenarušuje stávající legitimní zákonný rámec pro zpracování
osobních údajů správcem daně. Jde o přiměřené a relevantní zpracování osobních údajů
omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Právní úprava
sebou nenese jiné dopady na soukromí.
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8.3. Ostatní části návrhu
Změny navrhované v zákoně o daních z příjmů spočívají v terminologické úpravě pojmu
mezinárodní smlouvy napříč tímto zákonem a v úpravách výpočtu základu daně, nezakládají
tedy žádné nové zpracování osobních údajů ani nemění žádné již existující zpracování
osobních údajů. To obdobně platí pro novelu zákona o spotřebních daních a novelu zákona
o zvláštních řízeních soudních.

9. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA)
Obecně lze k navrhované úpravě ve vztahu ke vzniku korupčních rizik uvést následující:

9.1. Identifikace korupčních rizik
9.1.1. Přiměřenost
Pokud jde o rozsah působnosti správního orgánu, je rozhodující jak zákonný okruh působností
jako takový, tak míra diskrece, kterou zákon při výkonu jednotlivých působností správnímu
orgánu umožňuje, resp. jakou míru diskrece zákon předpokládá. Jakýkoli normativní text
zakotvující určitou míru diskrece sám o sobě představuje potenciální korupční riziko. Proto
se při přípravě takového ustanovení vždy poměřuje nutnost zavedení takové diskrece daného
orgánu s mírou zásahu do individuální sféry subjektu, o jehož právech a povinnostech
by se v rámci této diskrece rozhodovalo. Navržená právní úprava mění kompetence správních
orgánů pouze způsobem, který zpřesňuje rozsah kompetencí stávajících, nebo stávající
kompetence ve stejném nebo upraveném rozsahu svěřuje jinému správnímu orgánu, který
je schopen tyto kompetence vykonávat efektivněji, anebo zavádí kompetenci novou,
a to pouze v rozsahu nezbytném pro úpravu vztahů, které mají být právní úpravou nově
regulovány, přičemž míra diskrece je vzhledem k vymezení povinností (ať už zákonem nebo
mezinárodní smlouvou) minimální.
Pokud jde o přiměřenost nově zaváděných sankcí, je diskrece prakticky eliminována tím, že
podmínky výměny i podmínky pro ukládání sankcí jsou jasně stanoveny. Fakticky zbývá jen
otázka určení toho, zda má nebo nemá daná povinná osoba podat oznámení. Koherentní
naplňování pravidel oznamování bude záležitostí praktického uplatňování předpisu ze strany
finanční správy, která může uplatnit standardní nástroje, kterými čelí korupčním rizikům
v této oblasti.
9.1.2. Efektivita
Z hlediska efektivity lze k předložené úpravě uvést, že k uložení i k vynucování splnění
povinnosti při správě daní je věcně a místně příslušný správce daně. Správce daně obvykle
disponuje podklady pro vydání daného rozhodnutí, ale i potřebnými odbornými znalostmi,
čímž je zaručena efektivní implementace dané regulace i její efektivní kontrola, případně
vynucování. Nástroje kontroly a vynucování jsou v oblasti správy daní upraveny jako obecné
instituty daňového řádu.
V rámci automatické výměny jsou informace do zahraničí předávány Ústředním kontaktním
orgánem, kterým je na české straně Generální finanční ředitelství. Nutným předpokladem
odeslání informací příslušným orgánem České republiky v rámci automatické výměny je
získání uvedených informací od příslušného orgánu, které oznámení od povinných osob
přijímají, tj. od Specializovaného finančního úřadu. Generální finanční ředitelství disponuje
v rámci soustavy orgánů Finanční správy České republiky dostatečnými nástroji ke kontrole
i vynucování splnění povinností stanovených zákonem příslušnému správci daně. Orgány
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a zázemím k zajištění efektivní implementace dané regulace.
9.1.3. Odpovědnost
Zvolená právní úprava vždy jasně reflektuje požadavek čl. 79 odst. 1 Ústavy, podle něhož
musí být působnost správního orgánu stanovena zákonem.
Odpovědnou osobou na straně správce daně, resp. jiného správního orgánu je v daňovém
řízení vždy úřední osoba. Určení konkrétní úřední osoby je prováděno na základě vnitřních
předpisů, resp. organizačního uspořádání konkrétního správního orgánu, přičemž popis své
organizační struktury je správní orgán povinen zveřejnit na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Totožnost konkrétní
úřední osoby je přitom seznatelná zákonem předvídaným postupem (srov.
§ 12 odst. 4 daňového řádu); úřední osoba je povinna se při výkonu působnosti správního
orgánu prokazovat příslušným služebním průkazem.
9.1.4. Opravné prostředky
Z hlediska opravných prostředků existuje možnost účinné obrany proti nesprávnému postupu
správce daně v první řadě v podobě řádného opravného prostředku, kterým je odvolání,
resp. rozklad (srov. § 109 a násl. daňového řádu). V souladu s § 102 odst. 1 písm. f) daňového
řádu má správce daně povinnost v rozhodnutí uvést poučení, zda je možné proti rozhodnutí
podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává,
spolu s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku. Neúplné, nesprávné nebo
chybějící poučení je spojeno s důsledky pro bono daného subjektu uvedenými v § 110
odst. 1 daňového řádu. Existuje také možnost užití mimořádných opravných prostředků
dle daňového řádu (srov. § 117 a násl. daňového řádu). Vedle opravných prostředků daňový
řád připouští rovněž jiné prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět: námitku (srov. § 159
daňového řádu), stížnost (srov. § 261 daňového řádu), podnět na nečinnost (srov. § 38
daňového řádu).
Ve vztazích mezi orgány různých států se uplatní svébytná právní úprava administrativní
spolupráce v oblasti daní včetně všech procesních záruk, které se nabízí osobám, které by
mohli být činností těchto úřadů dotčeny.
9.1.5. Kontrolní mechanismy
Z hlediska systému kontrolních mechanismů je nutno uvést, že oblast daňového práva
se pohybuje v procesním režimu daňového řádu, jenž obsahuje úpravu kontroly a přezkumu
přijatých rozhodnutí, a to primárně formou opravných prostředků. Proti rozhodnutím
je možno podat odvolání anebo v určitých případech užít mimořádných opravných prostředků
či jiných prostředků ochrany (viz předchozí bod). Vedle toho lze využít rovněž dozorčí
prostředky, čímž je zaručena dostatečná kontrola správnosti a zákonnosti všech rozhodnutí
vydávaných v režimu daňového řádu.
Soustavy orgánů vykonávajících správu daní současně disponují interním systémem kontroly
v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti včetně navazujícího systému personální
odpovědnosti. V případě vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu
je s odpovědností konkrétní úřední osoby spojena eventuální povinnost regresní náhrady
škody, za níž v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu
odpovídá stát.
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na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
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. Tím ovšem nemůže být dotčeno právo samotného
daňového subjektu na informace o něm soustřeďované. Toto právo je realizováno
prostřednictvím nahlížení do spisu a osobních daňových účtů. Získání informací je daňovým
subjektům umožněno také prostřednictvím daňové informační schránky podle § 69 daňového
řádu.
Pokud dochází k zavedení nových kompetencí orgánů veřejné správy, jsou potenciální
korupční rizika, jež nejsou popsána výše, zohledněna ve zvláštní části důvodové zprávy.

9.2. Eliminace korupčních rizik
Navržená regulace byla v kapitole 9.1 analyzována z hlediska sedmi kritérií, pokud jde
o identifikaci korupčních rizik. Byl prověřován potenciál korupčního rizika související nejen
výhradně s agendou, která je předmětem navržené regulace (omezení uznatelnosti výpůjčních
výdajů u společníků osobních společností, uplatňování daně z přidané hodnoty
při přeshraničních dodáních zboží mezi členskými státy, změna celního území Evropské unie
a území Unie, na které se vztahuje směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní
a automatická výměna informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních
uspořádání), ale také širší rámec uvedené agendy (správa daní a mezinárodní spolupráce při
správě daní jako celek).
V rámci správy daní je podstatným faktorem i z hlediska korupčního rizika možnost ovlivnění
výše vyměřené a odvedené daně. Tento faktor se projevuje jak v rovině stanovení výše daně,
tak i v rovině platební.
V případě změny pravidel týkajících se uplatňování daně z přidané hodnoty při přeshraničních
dodáních zboží mezi členskými státy lze konstatovat, že uvedená pravidla napomohou
odstranit problémy v rozdílné aplikaci v členských státech, povedou k větší právní jistotě
daňových subjektů a rovněž ke zvýšení kvality a spolehlivosti údajů v systému výměny
informací o dani z přidané hodnoty mezi členskými státy, což má pro jednotlivé členské státy
kromě klíčového významu při boji proti daňovým podvodům dopad i v oblasti eliminace
korupčních rizik, neboť stanovením jasných a podrobných pravidel pro intrakomunitární se
sníží prostor pro diskreci v rozhodování plynoucí z možných více výkladů či složité aplikace
obecných pravidel. Změna celního území Evropské unie a území Unie, na které se vztahuje
směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a automatická výměna informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání a změny v oblasti daně z příjmů
nemají svou povahou na korupční rizika vliv.
Pokud jde o agendu automatické výměny informací oznamovaných zprostředkovateli
přeshraničních uspořádání, lze dopad na stanovení a placení daní považovat spíše za
zprostředkovaný. Lze zdůraznit, že informace obsažené v oznámení o přeshraničním
uspořádání mohou napomoci identifikovat podezřelé daňové jednání, které by mohlo
zahrnovat i agresivní daňové plánování či vyhýbání se daním, avšak samotný fakt, že
přeshraniční uspořádání podléhá oznamovací povinnosti, neznamená, že spočívá v závadném
jednání. Naopak platí, že absence reakce na podané oznámení ze strany správce daně
neznamená, že by bylo oznámené přeshraniční uspořádání aprobováno.
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informací, je otázka významu a citlivosti informací, které jsou poskytovány daňové správě.
Z hlediska korupčního rizika se jako nejvýznamnější jeví možný zájem o citlivé (případně
komerčně využitelné) informace, které má daňová správa k dispozici. Tento aspekt není
zásadně specifický pro oblast výměny informací oznamovaných zprostředkovateli
přeshraničních uspořádání. Jiným aspektem týkajícím se informací by mohl být zájem, aby
určité informace vyměněny nebyly.
V souvislosti s automatickou výměnou některých informací oznamovaných zprostředkovateli
přeshraničních uspořádání se uplatní standardní rámec pro eliminaci korupčních rizik jako pro
oblast správy daní, resp. specificky pro činnost Finanční správy České republiky. Opatření na
eliminaci korupčních rizik lze různě klasifikovat. Rozlišovat lze např. preventivní a represivní
opatření, opatření ex ante a ex post, opatření v rovině právních předpisů (legislativní), nebo
v rovině správní praxe (nelegislativní).
V souvislosti s transpozicí předmětné směrnice nejsou zaváděny nové represivní nástroje
zaměřené na eliminaci korupčních rizik. Vedle obecného trestněprávního protikorupčního
rámce lze blíže připomenout aspekty protikorupčního rámce spojené se státní službou. Pokud
úřední osoba zaviněně neplní řádně povinnosti státního zaměstnance vyplývající z právních či
služebních předpisů a z příkazů, jedná se o kárné provinění. Drobné nedostatky ve službě
může představený nebo služební orgán vyřídit tak, že je státnímu zaměstnanci ústně nebo
písemně vytkne. Za kárné provinění lze ovšem státnímu zaměstnanci také uložit kárné
opatření, a to v podobě písemné důtky, snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních
měsíců, odvolání ze služebního místa představeného, nebo propuštění ze služebního poměru.
Účinná jsou také opatření daňového práva. Při správě daní se uplatňuje zásada neveřejnosti
a daňové mlčenlivosti. Informace o poměrech daňových subjektů jsou tak chráněny
povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč a nemohou být zpřístupněny
veřejnosti. Další represivní sankce jsou stanoveny trestním zákoníkem v případě, že jednání
konkrétní úřední osoby nebo skupiny úředních osob naplní podstatu trestného činu, například
trestný čin přijetí úplatku.
Za další opatření k eliminaci korupčních rizik lze považovat odpovídající organizační zajištění
výkonu příslušné agendy. V souvislosti s automatickou výměnou informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání se hovoří o tzv. pravidlu čtyř nebo šesti očí.
Podle něj by mělo být zajištěno, aby určitý postup úřední osob byl kontrolován nebo dohlížen
jednou nebo dvěma jinými osobami. Takový přístup je v kontextu České republiky běžným
standardem, který není potřeba upravovat na úrovni právních předpisů. Existují jistě i další
organizační a technické opatření na úrovni veřejné správy, avšak ta nejsou specifická pro tuto
agendu. Pokud jde o zajištění nejlepší správní praxe v dané oblasti, je možné připomenout
také úlohu expertních výborů v rámci orgánů Evropské unie, které pravidelně takové aktivity
zajišťují.

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu ve smyslu usnesení
vlády č. 343/D z roku 2015.
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II. Zvláštní část
K části první – změna zákona o daních z příjmů
K čl. I
K bodu 1 (§ 6 odst. 13)
Navrhuje se legislativně technická změna v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl vymezit a sjednotit pojem „mezinárodní smlouva“ v ustanoveních
zákona o daních z příjmů.
Vzhledem k velkému počtu novel zákona o daních z příjmů, které za dobu jeho účinnosti
proběhly, došlo k tomu, že ne vždy je pojem mezinárodní smlouvy ve smyslu čl. 10 Ústavy
České republiky (dále jen „Ústava“) používán jednotně. Proto dochází k jednoznačnému
vymezení, že pro účely daní z příjmů se mezinárodní smlouvou rozumí mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu, tj. mezinárodní smlouva podle čl. 10 Ústavy (viz nové znění
§ 37), a ke sjednocení používání tohoto pojmu v rámci celého zákona o daních z příjmů.
V případě potřeby se budou u mezinárodních smluv uvádět pouze přívlastky týkající se jejího
obsahu (např. smlouva upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů) a případně
toho, že smlouva je již prováděna, protože ne každá smlouva, která je součástí právního řádu
podle čl. 10 Ústavy, je ihned prováděna a pro použití některých ustanovení zákona o daních
z příjmů je nutnou podmínkou nejen existence mezinárodní smlouvy v právním řádu České
republiky, ale také její provádění, jehož začátek je upraven v dané smlouvě
V § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů se tak zavádí užívání pojmu „mezinárodní smlouva
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů“, kterým se označují mezinárodní
smlouvy, jejichž předmětem je komplexní úprava zdanění a vyloučení mezinárodního dvojího
zdanění. Tento pojem tedy nezahrnuje mezinárodní smlouvy, které sice obsahují ustanovení
o zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění, ale pouze ve vztahu k určitým příjmům
(např. smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy).
V ustanovení § 6 odst. 13 větě první zákona o daních z příjmů je jako podmínka uvedeno,
že Česká republika nemá s daným státem uzavřenu „mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů“, která je prováděna. Pro splnění
podmínky tedy nesmí být mezi Českou republikou a daným státem prováděna „komplexní“
mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění.
Jako další podmínka se stanoví, že tato mezinárodní smlouva je prováděna. Mezinárodní
smlouvy upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů mají zásadně upraven
začátek provádění odlišně od okamžiku vstupu v platnost (a tedy od okamžiku, kdy je Česká
republika smlouvou vázána). V případech, kdy je podmínkou aplikace určitého ustanovení
zákona o daních z příjmů skutečnost, že Česká republika má s daným státem uzavřenu
mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, je proto
nutno normovat, že taková smlouva musí být nejen uzavřena, ale již i prováděna.
Pro posouzení, zda lze na konkrétní situaci aplikovat ustanovení, které je podmíněno tím,
že má Česká republika s daným státem uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení
dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, je proto nutné vždy vyhodnotit,
jestli je tato smlouva prováděna v dané situaci.
V rámci zákona o daních z příjmů je tak třeba rozlišovat dva typy ustanovení odkazujících
na mezinárodní smlouvy. Prvním jsou ustanovení, která odkazují na právní úpravu
stanovenou mezinárodní smlouvou, např. § 2 odst. 3, § 17 odst. 4, § 6 odst. 13 věta čtvrtá,
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1 písm. i), § 38f odst. 1, 3 a 12 zákona o daních z příjmů. U tohoto typu ustanovení nemusí
být dodatek o provádění smlouvy uváděn, protože při odkazu na skutečnost, že mezinárodní
smlouva něco stanoví, případně se podle ní postupuje, se automaticky přihlíží i k jejím
ustanovením o provádění, tedy smlouva nestanoví žádné pravidlo, ani se podle ní nedá
postupovat v okamžiku, kdy ještě není prováděna.
Druhým typem jsou ustanovení, která stanoví určitý právní režim za podmínky, že s daným
státem má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu, která je prováděna. V těchto
případech nejde o to, co mezinárodní smlouva stanoví, ale o pouhou existenci takové
smlouvy. Jako podmínka týkající se této smlouvy je přitom dodáváno, že smlouva musí
již být prováděna, nestačí tedy pouze existence smlouvy, která ještě není aplikována.
Příkladem je § 6 odst. 13 věty první a druhá, § 19 odst. 9 bod 1, § 36 odst. 1 písm. c) bod 2,
§ 38f odst. 4, 8 a 13, § 38fa odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů. Dodatek „která
je prováděna“ je proto uváděn pouze u ustanovení zákona o daních z příjmů druhého
uvedeného typu.
Pojem „prováděna“ byl zvolen v návaznosti na terminologii mezinárodních smluv o zamezení
dvojímu zdanění, které vždy obsahují ustanovení o začátku a konci svého provádění;
v některých smlouvách je sice tento institut nazván odlišně, např. aplikace, ale použití pojmu
„provádění“ převažuje a je obecně zřejmé, co je jím myšleno.
Obdobně se upravuje i věta druhá.
Dále se navrhuje legislativně technická změna navazující na pojem „daňový rezident České
republiky“ zavedený zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. v § 2 zákona o daních
z příjmů, kterou dochází k nahrazení odkazu na ustanovení definující pro účely zdanění
fyzických osob daňové rezidenty České republiky („poplatník uvedený v § 2 odst. 2“) přímým
označením „poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České
republiky“.
Další změna navrhovaná ve větě druhé staví najisto, že poplatník daně z příjmů fyzických
osob může o daň zaplacenou ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní
smlouvu o zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, snížit příjem
ze závislé činnosti plynoucí ze zahraničí pouze v případě, že tuto daň nebylo možné započíst
na daňovou povinnost v České republice. Poplatník musí tedy nejprve provést zápočet daně
podle § 38f zákona o daních z příjmů a pouze o zbývající část neuplatněné daně (typicky
v případě použití metody prostého zápočtu, kdy je zahraniční daň vyšší než tuzemská daň
připadající na příslušné příjmy) si může v následujícím zdaňovacím období snížit příjem
ze závislé činnosti plynoucí ze státu, se kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní
smlouvu o zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna. Nelze tedy
zápočet neprovést, i když proveden být mohl, a v následujícím zdaňovacím období si o celou
část zaplacené daně snížit příjem ze závislé činnosti.
Doplňovaná věta na konci odstavce 13 potvrzuje výklad týkající se § 6 odst. 13 zákona
o daních z příjmů v případě daně zaplacené v zahraničí nad rámec mezinárodní smlouvy, tedy
případů, kdy tato smlouva stanoví maximální sazbu, kterou může být určitý příjem v daném
státě zdaněn, ale v daném případě je tento příjem v tomto státě zdaněn vyšší sazbou,
např. omylem nebo z důvodu, že druhý stát uplatňuje tzv. refundační systém. Pro právní
jistotu se do § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů výslovně doplňuje, že v takovém případě
nemůže být o část daně, která byla v zahraničí zaplacena nad rámec smlouvy, snížen příjem
ze závislé činnosti plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Vzniklou situaci má poplatník řešit ve státě,
ve kterém daň nad rámec smlouvy zaplatil, a to např. žádostí o refundaci neoprávněně
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zahraničním vnitrostátním právním předpisem.
K bodu 2 (§ 18 odst. 2 písm. e) bod 10)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl vymezit a sjednotit pojem „mezinárodní smlouva“ v ustanoveních
zákona o daních z příjmů.
K bodu 3 (§ 19 odst. 3 písm. a) bod 2)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů. Pro účely § 19 zákona o daních z příjmů jsou pro rozlišení, zda poplatník je, či není
daňovým rezidentem určitého státu, rozhodné pouze „komplexní“ mezinárodní smlouvy, tedy
smlouvy, které obsahují vymezení daňového rezidentství pro všechny druhy příjmů. Proto se
podmínka zpřesňuje tak, že obchodní korporace nemá být považována za daňového rezidenta
mimo Evropskou unii podle ustanovení mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojímu
zdanění všech druhů příjmů.
K bodu 4 (§ 19 odst. 9 bod 1)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl vymezit a sjednotit pojem „mezinárodní smlouva“ v ustanoveních
zákona o daních z příjmů způsobem, který je vysvětlen v odůvodnění k novelizaci § 6 odst. 13
zákona o daních z příjmů.
K bodu 5 (§ 23e odst. 5 písm. d))
Do ustanovení § 23e odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů se navrhuje doplnit právní
úpravu, která zamezí dvojímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků do daňového zisku
před úrokem, zdaněním a odpisy, který je vymezen výčtem stanoveným v § 23e odst.
5 zákona o daních z příjmů. K tomuto dvojímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků
by podle současné právní úpravy docházelo z důvodu, že tyto úroky jsou součástí
jak uplatněných odpisů, které se do daňového zisku před úrokem, zdaněním a odpisy
zahrnují podle § 23e odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů, tak nadměrných výpůjčních
výdajů, které se do daňového zisku před úrokem, zdaněním a odpisy zahrnují
podle § 23e odst. 5 písm. f) zákona o daních z příjmů. V rámci nadměrných výpůjčních
výdajů jsou tyto úroky zahrnuty na základě § 23e odst. 3 písm. g) zákona o daních z příjmů.
K bodu 6 (§ 23e odst. 7 a 8)
Do ustanovení upravujícího omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů se navrhuje
doplnit úpravu případu, kdy je poplatník daně z příjmů právnických osob společníkem veřejné
obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Tito poplatníci zahrnují
do svého základu daně i část základu daně uvedených společností odpovídající jejich podílu
na zisku těchto společností. Vzhledem k tomu, že do výpočtu daňového zisku před úroky,
zdaněním a odpisy vstupuje podle odstavce 5 písm. a) výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji upravený podle zákona o daních z příjmů, tj. včetně podílu na zisku
veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, a podle jeho písm. c) samostatný
základ daně, jehož součástí je podle § 20b odst. 2 zákona o daních z příjmů také odpovídající
část příjmů veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti zahrnovaných
do samostatného základu daně, byl by daňový zisk před úroky, zdaněním a odpisy tímto
navýšen, zatímco nadměrné výpůjční výdaje vstupující do výpočtu podle § 23e odst. 1 zákona
o daních z příjmů by byly pouze nadměrné výpůjční výdaje poplatníka. Postupem
podle § 23e odst. 1 zákona o daních z příjmů by tedy byly porovnávány dvě nesourodé částky.
Navrhovaná změna má za cíl tuto nevyváženost odstranit.
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jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob. Přičemž předmět daně osobních obchodních
společností je stanoven v § 18b zákona o daních z příjmů. V § 20 odst. 5 a 6 zákona o daních
z příjmů je dále stanoveno, že poplatník, který je společníkem veřejné obchodní společnosti
nebo komplementářem komanditní společnosti, zahrnuje jako součást základu daně poměrnou
část základu daně nebo daňové ztráty své osobní obchodní společnosti. Tento poměr odpovídá
poměru, kterým se společník nebo komplementář podílí na zisku své osobní obchodní
společnosti. Z toho plyne, že osobní obchodní společnost nejprve spočítá svůj vlastní základ
daně v souladu se zákonem o daních z příjmů a zohlední daňovou uznatelnost nákladů na své
úrovni a pak teprve převezme poměrnou část základu daně nebo daňové ztráty ke zdanění
společník nebo komplementář. Navrhovaná úprava je tak v souladu s dosavadními principy
zakotvenými v zákoně o daních z příjmů.
Podle navrhované úpravy poplatník spočítá nadměrné výpůjční výdaje a případně navýší svůj
základ daně podle § 23e odst. 1 zákona o daních z příjmů pouze na základě svého výsledku
hospodaření a od úprav plynoucích z veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti
odhlíží. Veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost spočítá nadměrné výpůjční
náklady a daňový zisk před úroky, zdaněním a odpisy samostatně. Částka, o kterou na úrovni
veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti nadměrné výpůjční výdaje převýší
limit uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, se přičte k výsledku hospodaření nebo
rozdílu mezi příjmy a výdaji společníka či komplementáře v poměru, jakým se společník
podílí na zisku veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. Žádná taková
úprava však neovlivní výpočet daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy u společníka
veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna § 23e zákona o daních z příjmů umožňuje uplatnit
limit pro omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů jak u osobní obchodní
společnosti, tak i u společníka nebo komplementáře, je navrhovaná úprava spravedlivá,
protože dopadá na všechny poplatníky stejnou měrou.
K bodu 7 (§ 23g odst. 5 písm. a) a b))
Navrhovaná úprava § 23g odst. 5 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů představuje
legislativně technickou změnu, kterou se slovo „vyhlášených“ nahrazuje slovem
„vyhlášeným“ (tedy tvarem tohoto slova v 7. pádě), jelikož toto slovo je přívlastkem slova
„kurzem“, a uvádí se tak do souladu s pravidly českého pravopisu.
K bodu 8 (§ 23g odst. 5 písm. c) a d))
Navrhovaná úprava v § 23g odst. 5 zákona o daních z příjmů doplňuje režim zacházení
s majetkem (konkrétně s cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou) v situaci, kdy je
tento majetek přeřazen (v účetnictví či jiné evidenci) z jiného členského státu Evropské unie
do České republiky a za podmínek uvedených v odstavci 5 se aplikuje fikce úplatného
převodu (nákupu) majetku sobě samému za tržní cenu (resp. cenu, která by byla sjednána
mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných
podmínek). Tato fikce však v případě cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou způsobí
rozdíl mezi jejich účetní hodnotou a „daňovou hodnotou“. Důvodem je skutečnost, že fikce se
uplatňuje pouze pro daňové účely, tj. při daném přemístění majetku se neovlivní účetní
zachycení hodnoty těchto cenných papírů, z kterého však jiná ustanovení zákona o daních
z příjmů v souvislosti s cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou vycházejí. Jedná se
např. o § 24 odst. 2 písm. r) zákona o daních z příjmů, který výslovně stanoví, že daňově
uznatelným výdajem je hodnota cenného papíru zachycená při prodeji v účetnictví. Vzhledem
k tomu, že je nutné postupovat v souladu se směrnicí ATAD, která s ohledem na článek
5 odst. 5 této směrnice vyžaduje, aby hodnota přeřazovaného majetku stanovená pro daňové
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v základu daně promítnut i eventuální rozdíl mezi hodnotou zachycenou v účetní evidenci
a hodnotou cenného papíru pro daňové účely. Navrhovaná právní úprava tedy představuje
potvrzení, že uvedený požadavek směrnice bude naplněn ve všech případech, na které se
implementované opatření směrnice ATAD vztahuje.
Navrhované písmeno c) zajišťuje, aby u cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou,
u kterých jsou oceňovací rozdíly účtovány výsledkově, byl rozdíl mezi novou tržní hodnotou
stanovenou v důsledku přeřazení majetku do České republiky z jiného členského státu
Evropské unie a účetní hodnotou, kterou má cenný papír v okamžiku tohoto přeřazení,
zahrnut do základu daně jednorázově při přeřazení cenného papíru do České republiky.
Následně už vstupují do základu daně standardně účetní hodnoty, a to jak oceňovací rozdíly
ze změny reálné hodnoty, tak hodnota cenného papíru v okamžiku prodeje. Tato úprava
výsledku hospodaření (nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji) se neprovádí v případech, kdy je
přeřazován majetek (cenný papír), u kterého by byl příjem z jeho převodu osvobozen. Jedná
se o pozbytí cenných papírů způsobem, kdy účetní hodnota není daňově účinná
a ani oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty v souladu s ustanovením § 23 odst.
9 nevstupuje do základu daně, proto není vhodné eventuální rozdíl mezi hodnotou zachycenou
v účetní evidenci a hodnotou cenného papíru pro daňové účely v základu promítnout.
Navrhované písmeno d) upravuje zacházení s cennými papíry oceňovanými reálnou
hodnotou, u kterých jsou oceňovací rozdíly účtovány rozvahově. Navrhuje se, aby v případě
těchto cenných papírů byl vypořádán rozdíl mezi novou tržní hodnotou stanovenou
v důsledku přeřazení majetku bez změny vlastnictví do České republiky z jiného členského
státu Evropské unie a účetní hodnotou, kterou má cenný papír v okamžiku jeho pozbytí, také
jednorázově, ale až v okamžiku pozbytí cenného papíru (prodej, vklad, atd.). Pokud je cenný
papír pozbyt způsobem, kdy účetní hodnota není daňově účinná (např. dar, nebo v případě
osvobození příjmu plynoucího z pozbytí cenného papíru), tato úprava výsledku hospodaření
(nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji) se neprovádí.
K bodu 9 (§ 24 odst. 2 písm. ch))
Prvně se navrhuje legislativně technická změna navazující na pojem „daňový rezident České
republiky“ zavedený zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. v § 2 a v § 17 zákona
o daních z příjmů, kterou dochází k nahrazení odkazu na ustanovení definující pro účely
zdanění daňové rezidenty České republiky („poplatník uvedený v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3“)
přímým označením „daňový rezident České republiky“.
Zrušení slova „(nákladem)“ navazuje na vymezení příjmů a výdajů poplatníků, kteří jsou
účetní jednotkou, zavedené zákonem č. 267/2014 Sb. v § 21h zákona o daních z příjmů, podle
kterého jsou za příjmy těchto poplatníků považovány jejich výnosy a za výdaje jejich náklady.
Uvedení nákladu v závorce za výdaji je tak v zákoně o daních z příjmů nadbytečné.
Další navrhovaná úprava staví najisto, že poplatník může daň zaplacenou podle mezinárodní
smlouvy upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů v zahraničí uplatnit
jako výdaj pouze v případě, že tuto daň nebylo možné započíst na daňovou povinnost v České
republice podle § 38f zákona o daních z příjmů. Aby poplatník mohl využít ustanovení
§ 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů, musí nejprve provést zápočet daně podle
§ 38f zákona o daních z příjmů a pouze zbývající část neuplatněné daně (typicky v případě
použití metody prostého zápočtu, kdy je zahraniční daň vyšší než tuzemská daň připadající na
příslušné příjmy, nebo v případě, kdy za dané zdaňovací období dosahuje daňové ztráty
a neexistuje tedy tuzemská daň, na kterou by mohl zahraniční daň započíst) může
v následujícím období uplatnit jako daňový výdaj. Nelze tedy zápočet neprovést, i když
proveden být mohl, a v následujícím období si celou část zaplacené daně v zahraničí uplatnit
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z příjmů daň zaplacenou ve státě, s nímž Česká republika nemá uzavřenu mezinárodní
smlouvu upravující zamezení dvojího zdanění všech druhů příjmů, která by se prováděla,
a tedy není možné provést zápočet této daně, zůstává zachována.
Doplňovaná část věty za středníkem potvrzuje výklad týkající se § 24 odst. 2 písm. ch) zákona
o daních z příjmů v případě daně zaplacené v zahraničí nad rámec mezinárodní smlouvy, tedy
případů, kdy tato smlouva stanoví maximální sazbu, kterou může být určitý příjem v daném
státě zdaněn, ale v daném případě je tento příjem v tomto státě zdaněn vyšší sazbou, např.
omylem nebo z důvodu, že druhý stát uplatňuje tzv. refundační systém. Pro právní jistotu se
do § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů výslovně doplňuje, že v takovém případě
nemůže být část daně, která byla v zahraničí zaplacena nad rámec této smlouvy, uplatněna
jako daňový výdaj. Vzniklou situaci má poplatník řešit ve státě, ve kterém daň nad rámec
smlouvy zaplatil, a to např. žádostí o refundací neoprávněně vybrané daně. Stejně se
postupuje v situaci, kdy je daň v zahraničí vybrána v rozporu se zahraničním vnitrostátním
právním předpisem.
K bodu 10 (§ 25 odst. 1 písm. i))
Navrhované zrušení slova „(náklady)“ navazuje na vymezení příjmů a výdajů poplatníků,
kteří jsou účetní jednotkou, zavedené zákonem č. 267/2014 Sb. v § 21h zákona o daních
z příjmů, podle kterého jsou za příjmy těchto poplatníků považovány jejich výnosy
a za výdaje jejich náklady. Uvedení nákladu v závorce za výdaji je tak v zákoně o daních
z příjmů nadbytečné.
Navrhuje se též legislativně technická změna navazující na pojem „daňový rezident České
republiky“ zavedený zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. v § 2 zákona o daních
z příjmů, kterou dochází k nahrazení odkazu na ustanovení definující pro účely zdanění
fyzických osob daňové rezidenty České republiky („poplatník uvedený v § 2 odst. 2“) přímým
označením „poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České
republiky“.
Dále se navrhuje legislativně technická změna, kterou se nahrazuje dříve užívaný pojem
„mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění“ pouze pojmem „mezinárodní smlouva“,
neboť může jít o jakoukoli mezinárodní smlouvu obsahující ustanovení o vynětí příjmů.
K bodu 11 (§ 36 odst. 1 písm. c) bod 2)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl vymezit a sjednotit pojem „mezinárodní smlouva“ v ustanoveních
zákona o daních z příjmů způsobem, který je vysvětlen v odůvodnění k novelizaci § 6 odst. 13
zákona o daních z příjmů.
Oproti současné textaci tohoto ustanovení došlo k vypuštění nadbytečného pojmu „jurisdikce“
z důvodu, že na základě § 21e odst. 2 zákona o daních z příjmů, se jurisdikce, která není
státem, považuje za stát.
K bodu 12 (§ 37 odst. 1)
Navrhovanou úpravou dochází ke zrušení a nahrazení nadbytečné první věty ustanovení,
podle které se ustanovení tohoto zákona použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je
Česká republika vázána, nestanoví jinak. Stejné pravidlo totiž vyplývá z ustanovení čl. 10
Ústavy České republiky, která má jako ústavní zákon vyšší právní sílu a tím i přednost před
zákonem.
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již od svého počátku, avšak jen v následujícím znění: „Ustanovení tohoto zákona se použije,
jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.“
Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí: „K zamezení mezinárodního dvojího zdanění
a koordinovanému boji proti daňovým únikům jsou uzavírány mezistátní dohody o zamezení
dvojímu zdanění, které musí být respektovány.“
Nelze však v této souvislosti opomenout důležitý fakt, že ustanovení věty první se
netýká
pouze komplexních mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, které upravují
zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů
a popř. i majetku (kontext daně z nemovitých věcí), nýbrž i všech ostatních mezinárodních
smluv a dohod (ať dvoustranných, či mnohostranných), které se jakýmkoliv způsobem
dotýkají zdaňování příjmů, včetně tedy např. smluv omezených pouze na zdaňování příjmů
plynoucích z letecké dopravy, různých smluv, které upravují výsady a imunity jak samotných
mezinárodních organizací (OSN, EBRD, EU atd.), tak jejich zaměstnanců, apod. Nelze
opomenout ani zvláštní mezinárodní dohody stanovující daňový režim diplomatů,
konzulárních úředníků a jiných osob.
Smyslem existence § 37 věty první v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů bylo tedy
jasně zabezpečit přednost mezinárodních smluv před zákonem o daních z příjmů.
S účinností od 1. června 2002 je přednost mezinárodních smluv v obecné rovině zakotvena
v Ústavě.
Tuto přednost zavedl zákon č. 395/2001 Sb., který novelizoval čl. 10 Ústavy takto:
„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká
republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného
než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ Důvodová zpráva k této změně uvádí, mimo
jiné, následující: „Navrhovanou úpravou dochází k rozšíření věcné působnosti čl. 10 Ústavy,
který se dnes vztahuje výlučně na mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních
svobodách. … Ustanovení má odstranit nevyhovující vnitrostátní právní stav, který
charakterizují interpretační nejasnost a značná uzavřenost vnitrostátního právního prostředí
vyhýbajícího se přímému působení mezinárodních smluv. … Předmětné mezinárodní smlouvy
budou rovněž mít přednost před zákonem, to znamená, že se uplatní i tehdy, když zákon
stanoví něco jiného.”. Stupeň právní síly takových smluv je bude zařazovat mezi zákony
a ústavní zákony: Ústavní soud totiž zkoumá jejich soulad s ústavním pořádkem,
t.j. s pramenem práva vyššího stupně právní síly.“ Jinými slovy, zatímco před 1. červnem
2002 byla existence § 37 zákona o daních z příjmů nutnou podmínkou přímé aplikace
mezinárodních smluv, od tohoto data se jeví předmětné ustanovení jako nadbytečné.
Tento závěr podporuje i judikatura Nejvyššího správního soudu, který například v rozsudku
sp. zn. 2 Afs 71/2012 uvedl: „Podle čl. 10 Ústavy ČR platí, že vyhlášené mezinárodní
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou
součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva. Podobně § 37 zákona o daních z příjmů praví, že vyhlášené
mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika
vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon,
použije se mezinárodní smlouva. Ustanovení § 37 zákona o daních z příjmů lze v dnešní době
vnímat již jen jako „relikt“ z období, kdy neexistovala generální recepční norma, kterou nyní
představuje právě čl. 10 Ústavy.“
Výše uvedené vede k závěru, že ustanovení § 37 zákona o daních z příjmů je nadbytečné,
jelikož se plně shoduje s povinností zakotvenou v čl. 10 Ústavy.
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z příjmů mezinárodní smlouvou vždy rozumí mezinárodní smlouva, která je součástí právního
řádu České republiky. Za mezinárodní smlouvu, která je součástí právního řádu České
republiky, se podle čl. 10 Ústavy považuje vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Součástí právního řádu jsou dále
mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií jako mezinárodní organizací, na kterou Česká
republika přenesla některé své pravomoci podle čl. 10a Ústavy, viz čl. 216 a násl. SFEU,
například Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou
konfederací, kterým se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady
2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (CELEX
22015A1219(02)). Společně s dalšími úpravami textu zákona o daních z příjmů tak dochází
ke sjednocení použití pojmu v celém zákoně, čímž se odstraňuje nežádoucí stav současného
textu.
Současně se do nového odstavce 2 doplňuje, že za mezinárodní smlouvu upravující zamezení
dvojímu zdanění všech druhů příjmů se pro účely daní z příjmů považují i zákony upravující
zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, kterou Česká republika neuznává jako stát.
Situaci, kdy nelze uzavřít mezinárodní smlouvu, lze totiž řešit jednostranným opatřením
České republiky ve formě zákona, kterým se stanoví pravidla pro zamezení dvojímu zdanění
ve vztahu k dané jurisdikci. Pokud je pro použití určitého ustanovení zákona o daních
z příjmů rozhodné, že byla uzavřena mezinárodní smlouva upravující zamezení dvojímu
zdanění všech druhů příjmů nebo že taková smlouva něco stanoví, použije se toto ustanovení
i v případě, že existuje zákon o zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů ve vztahu
k dané jurisdikci nebo takový zákon něco stanoví.
Dosavadní věta druhá § 37 zákona o daních z příjmů byla přesunuta do nového odstavce 3.
K bodu 13 (§ 38f odst. 1)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl sjednotit používání pojmu „mezinárodní smlouva“ v ustanoveních
zákona o daních z příjmů způsobem, který je vysvětlen v odůvodnění k novelizaci § 6 odst. 13
zákona o daních z příjmů.
Dále se navrhuje legislativně technická změna navazující na pojem „daňový rezident České
republiky“ zavedený zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. v § 2 a v § 17 zákona
o daních z příjmů, kterou dochází k nahrazení odkazu na ustanovení definující pro účely
zdanění daňové rezidenty České republiky („poplatník uvedený v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3“)
přímým označením „daňový rezident České republiky“.
K bodu 14 (§ 38f odst. 3)
Slovo „uzavřenou“ se zrušuje z důvodu nového znění § 37 zákona o daních z příjmů, které má
za cíl sjednotit používání pojmu „mezinárodní smlouva“ v ustanoveních zákona o daních
z příjmů.
Zrušení slov „(výnosy)“ a „(náklady)“ navazuje na vymezení příjmů a výdajů poplatníků,
kteří jsou účetní jednotkou, zavedené zákonem č. 267/2014 Sb. v § 21h zákona o daních
z příjmů, podle kterého jsou za příjmy těchto poplatníků považovány jejich výnosy a za
výdaje jejich náklady. Uvedení výnosů a nákladu v závorce za příjmy a výdaji je tak v zákoně
o daních z příjmů nadbytečné.
K bodu 15 (§ 38f odst. 4 věta první)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl vymezit a sjednotit pojem „mezinárodní smlouva“ v ustanoveních
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zákona o daních z příjmů.
Zároveň se nahrazují slova „poplatník uvedený v § 2 odst. 2“ pojmem „poplatník daně
z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky“ a slova „poplatník
uvedený v § 2 nebo § 17“ pojmem „daňový rezident České republiky nebo daňový
nerezident“, které jsou vhodnější z důvodu přehlednosti textu zákona.
K bodu 16 (§ 38f odst. 8)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl vymezit a sjednotit pojem „mezinárodní smlouva“ v ustanoveních
zákona o daních z příjmů způsobem, který je vysvětlen v odůvodnění k novelizaci § 6 odst. 13
zákona o daních z příjmů.
K bodu 17 (§ 38f odst. 10)
Jedná se o legislativně-technickou změnu, jejímž cílem je opravit nepřesnost v odkazu
na odstavec 9 tohoto ustanovení.
K bodu 18 (§ 38f odst. 12 věta první)
Slova „poplatník uvedený v § 2 odst. 2“ se nahrazují pojmem „poplatník daně z příjmů
fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky“, který je vhodnější z důvodu
přehlednosti textu zákona. Slovo „příslušné“ se vypouští pro nadbytečnost, neboť se rozumí
samo sebou, že se musí jednat o smlouvu, která upravuje příslušnou situaci.
K bodu 19 (§ 38f odst. 13)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl vymezit a sjednotit používání pojmu „mezinárodní smlouva“
v ustanoveních zákona o daních z příjmů způsobem, který je vysvětlen v odůvodnění
k novelizaci a § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů. V tomto případě se musí jednat
o mezinárodní smlouvu, která je prováděna.
Dále se navrhuje nahradit dříve užívaný pojem „mezinárodní smlouva o zamezení dvojího
zdanění“ současně užívaným pojmem „mezinárodní smlouva upravující zamezení dvojímu
zdanění“.
K bodu 20 (§ 38fa odst. 3 písm. b))
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl vymezit a sjednotit používání pojmu „mezinárodní smlouva“
v ustanoveních zákona o daních z příjmů způsobem, který je vysvětlen v odůvodnění
k novelizaci § 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů.
K bodu 21 (§ 38fa odst. 6)
Navrhuje se stanovit zvláštní režim pro případ, kdy je ovládající společnost, prostřednictvím
které drží podíl na ovládané zahraniční společnosti další ovládající společnost, základním
investičním fondem, a to z důvodu, že sazba daně činí u základního investičního fondu
pouze 5 %, zatímco standardní sazba daně u ostatních poplatníků daně z příjmů právnických
osob činí 19 %, viz § 21 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů.
Podle § 38fa odst. 6 zákona o daních z příjmů se v situaci, kdy ovládající společnost drží podíl
na ovládané zahraniční společnosti prostřednictvím jiné ovládající společnosti, postupuje tak,
že primárně postup podle § 38fa odst. 1 použije ovládající společnost, která je v řetězci
k zahraniční ovládané společnosti nejblíže (dále také „první ovládající společnost“).
Ovládající společnost, která drží na ovládané zahraniční společnosti nepřímý podíl
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o podíl, na který již uplatnila odstavec 1 první ovládající společnost. To znamená, že pokud
drží pouze tento nepřímý podíl na ovládané zahraniční společnosti, nepoužije již odstavec
1 vůbec, a pokud drží ještě jiný podíl na ovládané zahraniční společnosti (buď přímý, nebo
nepřímý držený prostřednictvím poplatníka, který není ovládající společností), použije
odstavec 1 pouze na tento jiný podíl.
Pokud by však první ovládající společnost byla základním investičním fondem, použije se
na příjmy přiřazené jí podle § 38fa odst. 1 zákona o daních z příjmů pouze 5% sazba daně
a podle dosavadního znění § 38fa odst. 6 zákona o daních z příjmů by tento příjem již nebyl
zdaněn u ovládající osoby, která drží podíl na ovládané zahraniční osobě prostřednictvím
tohoto fondu. Do odstavce 6 se proto navrhuje doplnit, že podíl ovládající společnosti se
nesnižuje o část podílu drženou základním investičním fondem. To znamená, že příjem
ovládané zahraniční společnosti bude zdaněn jednak u základního investičního fondu 5%
sazbou daně a zároveň u ovládající společnosti, která tento podíl drží prostřednictvím
základního investičního fondu, sazbou ve výši 19 %. K zamezení dvojímu zdanění v těchto
případech (tj. zdanění podílu na ovládané zahraniční společnosti u dvou ovládajících
společností) se doplňuje nový odstavec 9, podle kterého druhá uvedená ovládající společnost
může snížit svou daň o daň zaplacenou základním investičním fondem.
K bodu 22 (§ 38fa odst. 9)
V souvislosti s navrhovanou výjimkou z pravidla uvedeného v § 38fa odst. 6 zákona o daních
z příjmů, podle které se podíl ovládající společnosti na ovládané zahraniční společnosti
nesnižuje o část podílu drženou prostřednictvím základního investičního fondu, se do nového
odstavce 9 doplňuje pravidlo, podle kterého ovládající společnost může snížit svou daň o daň
zaplacenou tímto fondem z příjmů z činností a nakládání s majetkem, na které tato ovládající
společnost použije § 38fa odst. 1 zákona o daních z příjmů. Pokud tedy dojde k situaci,
že ovládanou zahraniční společnost vlastní základní investiční fond jako ovládající společnost
a zároveň je tento základní investiční fond vlastněn např. akciovou společností, může si
akciová společnost započíst daň, která byla zaplacena ze zahrnovaných příjmů základním
investičním fondem, a to v rozsahu příjmů, z kterých rovněž platí daň ovládající společnost.
Pokud např. základní investiční fond vlastní 60% podíl na základním kapitálu ovládané
zahraniční společnosti, zdaní 60 % jejích zahrnovaných příjmů. Pokud zároveň akciová
společnost vlastní 70% podíl na základním kapitálu základního investičního fondu, má
nepřímý podíl na ovládané zahraniční společnosti 42 % a zdaňuje 42 % jejích zahrnovaných
příjmů, na které si započte daň zaplacenou základním investičním fondem z těchto 42 %
zahrnovaných příjmů. Ovládající společnost si započte daň zaplacenou základním investičním
fondem v rozsahu, který odpovídá jejímu podílu na základním investičním fondu. V případě,
že by zahrnované příjmy ovládané zahraniční společnosti činily 100, základní investiční fond
by si přičetl její zahrnované příjmy v hodnotě 60 a akciová společnost v hodnotě 42
a základní investiční fond by zaplatil daň ve výši 3 (tj. 5 % z 60), pak by akciová společnost
zaplatila daň ve výši 5,88 (tj. 19 % ze 42 sníženo o 5 % ze 42, neboť 5% daň z jí přiřazených
zahrnovaných příjmů již zaplatil základní investiční fond).
K bodu 23 (§ 38zg odst. 1)
Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s novým zněním § 37 zákona o daních
z příjmů, která má za cíl sjednotit odkazy na mezinárodní smlouvy (zde konkrétně jde
o mezinárodní smlouvu označenou jako „dohoda“) v ustanoveních zákona o daních z příjmů
způsobem, který je vysvětlen v odůvodnění k novelizaci § 6 odst. 13 zákona o daních
z příjmů.
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K bodu 1
Toto přechodné ustanovení stanovuje, že pro uplatnění daně, jakož i práv a povinností
vyplývajících ze zákona za zdaňovací období započatá před účinností tohoto zákona se
použijí právní předpisy platné do dne předcházejícího účinnosti (dosavadní právní předpisy).
K bodu 2
Přechodné ustanovení stanoví, že navrhovaná právní úprava § 23e odst. 5 písm. d) zákona
o daních z příjmů (jejímž účelem, je zamezit dvojímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků
do daňového zisku před úrokem, zdaněním a odpisy), dále navrhovaná právní úprava
§ 23e odst. 7 a 8 zákona o daních z příjmů (upravující omezení uznatelnosti nadměrných
výpůjčních výdajů v případě, kdy je poplatník daně z příjmů právnických osob společníkem
veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti) a navrhovaná
právní úprava § 38fa odst. 6 a 9 zákona o daních z příjmů (zvláštní režim pro zdanění
ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů) lze použít již pro zdaňovací
období započatá od 1. dubna 2019. Navrhovaná právní úprava je použitelná již pro zdaňovací
období započatá od 1. dubna 2019 z toho důvodu, že se vztahuje k opatřením
implementovaným do zákona o daních z příjmů na základě směrnice ATAD, která jsou
použitelná od zdaňovacích období započatých ode dne nabytí účinnosti zákona
č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(tj. od 1. dubna 2019), jehož prostřednictvím byla tato opatření do zákona o daních z příjmů
implementována.
K bodu 3
Navrhované přechodné ustanovení je speciální k obecnému přechodnému ustanovení v bodě
1 a stanoví, že v případě, že tento zákon nenabyde účinnosti 1. ledna 2020, stanou se nová
ustanovení § 23g odst. 5 písm. c) a d) zákona o daních z příjmů po nabytí účinnosti tohoto
zákona okamžitě použitelná i na přeřazení majetku bez změny vlastnictví, které bude
uskutečněno ve zdaňovacím období započatém od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, a které bude současně uskutečněno po nabytí účinnosti tohoto
zákona. Tím se zajistí, že poplatníci, kteří již před účinností tohoto zákona budou postupovat
podle § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, budou od nabytí
účinnosti tohoto zákona aplikovat specifickou právní úpravu navrhovanou pro cenné papíry
v § 23g odst. 5 písm. c) a d) zákona o daních z příjmů.
Přechodné ustanovení je navrhováno z toho důvodu, že právní úprava § 23g zákona o daních
z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, (zdanění při přemístění majetku bez změny
vlastnictví) se na základě přechodného ustanovení zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, poprvé použije pro zdaňovací období
započatá od 1. ledna 2020, avšak úprava navržená tímto zákonem v § 23g odst. 5 písm. c) a d)
zákona o daních z příjmů se použije na základě přechodného ustanovení v bodu
1 až ve zdaňovacím období započatém po dni účinnosti tohoto zákona. Jedná se tedy o situaci,
kdy tento zákon nabude účinnosti v průběhu zdaňovacího období, ve kterém již poplatník
postupuje podle § 23g zákona o daních z příjmů, současně však v tomto období dojde
k přeřazení majetku, a to po účinnosti tohoto zákona.
Příklad:
Právní úprava § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, se použije
na zdaňovací období započatá od 1. ledna 2020. Poplatník, jehož zdaňovacím obdobím je
kalendářní rok, již od 1. ledna 2020 postupuje podle právní úpravy § 23g zákona o daních
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(tedy později než 1. ledna 2020) a k přeřazení majetku (cenného papíru) dojde 1. května 2020
(tedy až po účinnosti tohoto zákona). K přeřazení majetku tedy dojde po účinnosti tohoto
zákona, avšak ve zdaňovacím období, které započalo v rámci období od 1. ledna 2020
do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pokud by toto přechodné ustanovení nebylo navrženo, na poplatníka se zdaňovacím obdobím,
které je uvedeno v příkladu (kalendářní rok od 1. ledna 2020), by se nevztahovala navrhovaná
právní úprava § 23g odst. 5 písm. c) a d) zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou případu, kdy by se jednalo o cenný papír,
u kterého se oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty účtuje prostřednictvím rozvahových
účtů a k jehož pozbytí by došlo až v některém z dalších zdaňovacích období, pro která se již
použije právní úprava navrhovaná v tomto zákoně.
Pro tyto případy se proto navrhuje, aby poplatník vždy postupoval podle nové právní úpravy
navrhované v tomto zákoně a vždy upravoval výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji, pokud dojde k přeřazení majetku, které je specifikováno v § 23g odst.
5 písm. c) nebo d) zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
K bodu 4
Navrhované přechodné ustanovení je speciální k obecnému přechodnému ustanovení v bodě
1 a stanoví, že v případě, že tento zákon nenabyde účinnosti 1. ledna 2020, lze nové
ustanovení § 23g odst. 5 písm. c) zákona o daních z příjmů po nabytí účinnosti tohoto zákona
použít zpětně i na přeřazení majetku bez změny vlastnictví, které bude uskutečněno ve
zdaňovacím období započatém od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, a které bude současně uskutečněno před nabytím účinnosti tohoto zákona.
Tímto přechodným ustanovením bude poplatníkům, kteří již před účinností tohoto zákona
budou postupovat podle § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019,
umožněno postupovat podle specifické právní úpravy navrhované pro cenné papíry v § 23g
odst. 5 písm. c) zákona o daních z příjmů. Přechodné ustanovení je navrhováno z toho
důvodu, že právní úprava § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna
2019, (zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví) se na základě přechodného
ustanovení zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé
další zákony, poprvé použije pro zdaňovací období započatá od 1. ledna 2020, avšak úprava
navržená tímto zákonem v § 23g odst. 5 písm. c) zákona o daních z příjmů se použije na
základě přechodného ustanovení v bodu 1 až ve zdaňovacím období započatém po dni
účinnosti tohoto zákona. Jedná se tedy o situaci, kdy tento zákon nabude účinnosti v průběhu
zdaňovacího období, ve kterém již poplatník postupuje podle § 23g zákona o daních z příjmů,
současně však v tomto období dojde k přeřazení majetku, a to ještě před účinností tohoto
zákona.
Příklad:
Právní úprava § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, se použije
na zdaňovací období započatá od 1. ledna 2020. Poplatník, jehož zdaňovacím obdobím je
kalendářní rok, již od 1. ledna 2020 postupuje podle právní úpravy § 23g zákona o daních
z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019. Tento zákon nabude účinnosti 1. dubna 2020
(tedy později než 1. ledna 2020) a k přeřazení majetku (cenného papíru) dojde 1. února 2020
(tedy ještě před účinností tohoto zákona). K přeřazení majetku tedy dojde před účinností
tohoto zákona, a zároveň ve zdaňovacím období, které započalo v rámci období od 1. ledna
2020 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
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které je uvedeno v příkladu (kalendářní rok od 1. ledna 2020), by se nevztahovala navrhovaná
právní úprava § 23g odst. 5 písm. c) zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pro tyto případy se proto navrhuje, aby poplatník mohl postupovat podle nové právní úpravy
navrhované v tomto zákoně a mohl upravit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji, pokud dojde k přeřazení majetku, které je specifikováno v § 23g odst. 5 písm. c)
zákona o daních z příjmů ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 5
Navrhované přechodné ustanovení je speciální k obecnému přechodnému ustanovení v bodě
1 a stanoví, že v případě, že tento zákon nenabyde účinnosti 1. ledna 2020, stane se nové
ustanovení § 23g odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů po nabytí účinnosti tohoto zákona
použitelné i na přeřazení majetku bez změny vlastnictví, které bude uskutečněno
ve zdaňovacím období započatém od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, a které bude současně uskutečněno před nabytím účinnosti tohoto
zákona. Tím se zajistí, že poplatníci, kteří již před účinností tohoto zákona budou postupovat
podle § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, budou od nabytí
účinnosti tohoto zákona aplikovat specifickou právní úpravu navrhovanou pro cenné papíry
v § 23g odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů v případě, že k pozbytí tohoto cenného
papíru dojde po účinnosti tohoto zákona.
Přechodné ustanovení je navrhováno z toho důvodu, že právní úprava § 23g zákona o daních
z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, (zdanění při přemístění majetku bez změny
vlastnictví) se na základě přechodného ustanovení zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, poprvé použije pro zdaňovací období
započatá od 1. ledna 2020, avšak úprava navržená tímto zákonem v § 23g odst. 5 písm. d)
zákona o daních z příjmů se použije na základě přechodného ustanovení v bodu
1 až ve zdaňovacím období započatém po dni účinnosti tohoto zákona. Jedná se tedy o situaci,
kdy tento zákon nabude účinnosti v průběhu zdaňovacího období, ve kterém již poplatník
postupuje podle § 23g zákona o daních z příjmů, současně však v tomto zdaňovacím období
dojde k přeřazení majetku (cenného papíru), a to před účinností tohoto zákona, a též k pozbytí
přeřazovaného majetku, a to po nabytí účinnosti tohoto zákona.
Příklad:
Právní úprava § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, se použije
na zdaňovací období započatá od 1. ledna 2020. Poplatník, jehož zdaňovacím obdobím je
kalendářní rok, již od 1. ledna 2020 postupuje podle právní úpravy § 23g zákona o daních
z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019. Tento zákon nabude účinnosti 1. dubna 2020
(tedy později než 1. ledna 2020) a k přeřazení majetku (cenného papíru) dojde 1. února 2020
(tedy ještě před účinností tohoto zákona). K přeřazení majetku tedy dojde před účinností
tohoto zákona, a zároveň ve zdaňovacím období, které započalo v rámci období od 1. ledna
2020 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. K pozbytí tohoto
přeřazovaného majetku dojde 1. května 2020 (tedy až po účinnosti tohoto zákona).
Pokud by toto přechodné ustanovení nebylo navrženo, na poplatníka se zdaňovacím obdobím,
které je uvedeno v příkladu (kalendářní rok od 1. ledna 2020), by se nevztahovala navrhovaná
právní úprava § 23g odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, přestože k úpravě výsledku hospodaření nebo rozdílu
mezi příjmy a výdaji dojde až v důsledku pozbytí přeřazovaného majetku (cenného papíru),
tedy až po účinnosti tohoto zákona.
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navrhované v tomto zákoně a upravil výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji,
pokud dojde k přeřazení majetku, které je specifikováno v § 23g odst. 5 písm. d) zákona
o daních z příjmů ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 6
Navrhované přechodné ustanovení je speciální k obecnému přechodnému ustanovení v bodě
1 a stanoví, že v případě, že tento zákon nenabyde účinnosti 1. ledna 2020, lze nové
ustanovení § 23g odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů po nabytí účinnosti tohoto zákona
použít zpětně i na přeřazení majetku bez změny vlastnictví, které bude uskutečněno ve
zdaňovacím období započatém od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, a které bude současně uskutečněno před nabytím účinnosti tohoto zákona.
Tímto přechodným ustanovením bude poplatníkům, kteří již před účinností tohoto zákona
budou postupovat podle § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019,
umožněno postupovat podle specifické právní úpravy navrhované pro cenné papíry
v § 23g odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů.
Přechodné ustanovení se navrhuje z toho důvodu, že právní úprava § 23g zákona o daních
z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, (zdanění při přemístění majetku bez změny
vlastnictví) se na základě přechodného ustanovení zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, poprvé použije pro zdaňovací období
započatá od 1. ledna 2020, avšak úprava navržená tímto zákonem v § 23g odst. 5 písm. d)
zákona o daních z příjmů se použije na základě přechodného ustanovení v bodu
1 až ve zdaňovacím období započatém po dni účinnosti tohoto zákona. Jedná se tedy o situaci,
kdy tento zákon nabude účinnosti v průběhu zdaňovacího období, ve kterém již poplatník
postupuje podle § 23g zákona o daních z příjmů, současně však v tomto období dojde
jak k přeřazení majetku (cenného papíru), tak k pozbytí tohoto majetku, a to ještě před
účinností tohoto zákona.
Příklad:
Právní úprava § 23g zákona o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019, se použije
na zdaňovací období započatá od 1. ledna 2020. Poplatník, jehož zdaňovacím obdobím je
kalendářní rok, již od 1. ledna 2020 postupuje podle právní úpravy § 23g zákona o daních
z příjmů, ve znění účinném od 1. dubna 2019. Tento zákon nabude účinnosti 1. dubna 2020
(tedy později než 1. ledna 2020) a k přeřazení majetku (cenného papíru) dojde 1. února 2020
(tedy ještě před účinností tohoto zákona). K pozbytí majetku dojde 1. března 2020 (také ještě
před účinností tohoto zákona). Jak k přeřazení majetku, tak k jeho pozbytí tedy dojde
před účinností tohoto zákona, a zároveň ve zdaňovacím období, které započalo v rámci
období od 1. ledna 2020 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pokud by toto přechodné ustanovení nebylo navrženo, na poplatníka se zdaňovacím obdobím,
které je uvedeno v příkladu (kalendářní rok od 1. ledna 2020), by se nevztahovala navrhovaná
právní úprava § 23g odst. 5 písm. d) zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pro tyto případy se proto navrhuje, aby poplatník mohl postupovat podle nové právní úpravy
navrhované v tomto zákoně a mohl upravit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji, pokud dojde k přeřazení majetku, které je specifikováno v § 23g odst. 5 písm. d)
zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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K části druhé – změna zákona o spotřebních daních
K čl. III
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1)
Do povinného výčtu unijních předpisů, které zapracovává zákon o spotřebních daních,
se doplňuje nová směrnice Rady.
K bodu 2 (§ 2 odst. 4)
Ve vymezení daňového území Evropské unie v zákoně o spotřebních daních se provádí změna
v důsledku směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských
vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES.
Uvedená směrnice stanoví, že nově budou italská obec Campione d’Italia a italské vody
jezera Lugano zahrnuty do celního území Evropské unie a území, na které se vztahuje
směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a tedy zákon o spotřebních daních.

K části třetí – změna zákona o dani z přidané hodnoty
K čl. IV
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1)
Do výčtu unijních předpisů, které zapracovává zákon o dani z přidané hodnoty, se doplňují
nové směrnice Rady.
Opatření, která zavádí směrnice Rady (EU) 2018/1910, se promítají ve změnách dosavadních
§ 4, 13, 16, 64 a 102 a v novém § 18.
Formální změny v unijní právní úpravě, které zavádí směrnice Rady EU č. 2019/475 a které
spočívají v zahrnutí italské obce Campione d´Italia a italských vod jezera Lugano do celního
území Evropské unie, nevyžadují provedení změn v zákoně o dani z přidané hodnoty.
Tato území zůstávají i nadále vyňata z působnosti směrnice o dani z přidané hodnoty,
resp. pro účely daně z přidané hodnoty se nepovažují za území členského státu Evropské unie.
Ustanovení § 3 zákona o dani z přidané hodnoty, ve kterém se vymezuje územní působnost,
odpovídá i nové unijní úpravě, a proto zůstává beze změn.
K bodu 2 (§ 4 odst. 5 až 7)
K odstavcům 5 a 6
Z důvodů sjednocení terminologie a vzájemného provázání pojmů v zákoně o dani z přidané
hodnoty se v rámci vymezení základních pojmů zavádí obecný pojem "přemístění zboží".
Zahrnuje odeslání nebo přepravu zboží (jakožto součásti obchodního majetku osoby povinné
k dani) mezi členskými státy, tj. jak z tuzemska do jiného členského státu, tak z jiného
členského státu do tuzemska.
V dosavadním znění zákona o dani z přidané hodnoty se pojem "přemístění obchodního
majetku" vymezoval v § 13 odst. 6 a 7 v souvislosti s přemístěním zboží z tuzemska do jiného
členského státu. Dílčí změna nastala ve změně pořadí jednotlivých bodů v návaznosti
na pořadí v čl. 17 odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty a dále dochází k jednoznačné
implementaci čl. 17 odst. 2 písm. e) směrnice o dani z přidané hodnoty do § 4 odst. 6 písm. e)
zákona. K věcné změně ve vymezení tohoto pojmu nedochází.
K odstavci 7
Postup v případě, ve kterém některá z podmínek, za jejichž splnění se odeslání nebo přeprava
zboží nepovažují za přemístění zboží, přestane být plněna, se do tohoto ustanovení přesouvá
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spočívajícím v přizpůsobení tohoto ustanovení nové definici pojmu přemístění zboží. K věcné
změně nedochází.
Tento odstavec (ve smyslu čl. 17 odst. 3 směrnice o dani z přidané hodnoty) stanoví zvláštní
pravidlo pro situace, kdy již nadále nejsou naplněny okolnosti, za kterých bylo původně zboží
odeslané či přepravené do jiného členského státu vyňato z konceptu přemístění zboží a z toho
vyplývajících povinností. Tyto skutkové okolnosti, resp. jednotlivé podmínky, za kterých
se odeslání či přeprava zboží do jiného členského státu nepovažuje za přemístění zboží, jsou
vymezeny v předchozím odstavci 6. Například je-li po provedení práce na zboží dané zboží
prodáno (dodáno) ve státě, ve kterém byla práce provedena, není již nadále naplněna
podmínka stanovená v písm. f) odstavce 6 (nedošlo k navrácení zboží zpět do členského státu,
ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno). Pro takové situace se v tomto odstavci
stanoví zásada, že k přemístění zboží došlo, a to k okamžiku, kdy dotčená podmínka přestala
být plněna, tj. ne zpětně k okamžiku původního odeslání či přepravy daného zboží.
K bodu 3 (§ 6c odst. 3)
Z důvodu nadbytečnosti se vypouští vazba, která požaduje, aby osoba povinná k dani, která
nemá sídlo v tuzemsku, nebyla současně osvobozenou osobou. V čl. 2 odst. 1 bod b) písm. i)
směrnice o dani z přidané hodnoty je podmínkou toho, aby pořízení zboží z jiného členského
státu bylo předmětem daně, že prodávajícím je osoba povinná k dani, která jedná jako taková,
a současně nemá nárok na osvobození pro malé podniky podle čl. 282 až 292 směrnice o dani
z přidané hodnoty (viz osvobození od daně do dosažení limitu dle § 6 zákona o dani z přidané
hodnoty). Z judikatury Soudního dvora EU, např. C-97/09 Ingrid Schmelz, vyplývá, že režim
pro malé podniky může být uplatněn pouze a jen ve členském státě, kde má sídlo (z tohoto
důvodu je i v § 6 zákona o dani z přidané hodnoty sledována výše obratu pouze u osob
povinných k dani se sídlem v tuzemsku). Vzhledem k tomu, že § 6c odst. 3 zákona o dani
z přidané hodnoty reaguje na situaci, kdy osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku,
dodává zboží z tuzemska do jiného členského státu a pořízení zboží je v jiném členském státě
předmětem daně, pak je zřejmé, že na tuto osobu povinnou k dani se nikdy v tuzemsku
(ve státu zahájení přepravy nebo odeslání zboží) nevztáhne režim pro malé podniky platný
pouze pro osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku (v České republice). Ke skutečnosti,
že tato osoba může naplňovat režim pro malé podniky ve státě usazení, se nepřihlíží.
K bodu 4 (§ 6c odst. 4)
Obdobný princip, který je upraven v § 6c odst. 3, se upravuje samostatně i na podmínky
přemístění zboží z tuzemska do jiného členského státu osobou povinnou k dani, která nemá
sídlo v tuzemsku a pro kterou je pořízení tohoto přemístěného zboží v jiném členském státě
předmětem daně.
K bodu 5 (§ 7 odst. 3 a 4)
Do nových odstavců 3 a 4 v § 7 zákona o dani z přidané hodnoty se promítají harmonizovaná
opatření v oblasti obchodů mezi členskými státy, která byla přijata směrnicí Rady (EU)
2018/1910 s účinností od 1. ledna 2020.
Zavádí se jednotné opatření pro případy plnění v řetězci s jedinou přepravou zboží v rámci
Evropské unie. Nastavuje se pravidlo pro přiřazení přepravy pouze jedinému z těchto plnění
v řetězci, a tím pro jednoznačné určení dodání zboží do jiného členského státu osvobozeného
od daně. Ostatní dodání v řetězci by měla být posuzována jako dodání zboží bez přepravy.
Záměrem tohoto opatření je odstranění dosavadních nejednotných postupů členských států,
které mohly vést ke dvojímu zdanění či nezdanění těchto transakcí.
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relevantní počet dodání zboží v řetězci, ani počet osob, které daná dodání uskutečňují
(dodavatelů). Nevztahuje se pouze na případy, ve kterých přepravu či odeslání zboží zajišťuje
první dodavatel v řetězci, kdy přiřazení přepravy je zřejmé.
Pravidlo se stanoví ve vazbě na osobu prostředníka, který se vymezuje v odstavci 4.
Prostředníkem je osoba dodávající zboží, s výjimkou prvního dodavatele v řetězci, která
zároveň zajišťuje odeslání nebo přepravu daného zboží (přepravce), popřípadě odeslání nebo
přepravu zboží zajišťuje jím zmocněná osoba.
Podle výchozího pravidla uvedeného v odstavci 3 písm. a) se odeslání nebo přeprava zboží
přiřadí k dodání prostředníkovi, resp. dodání prostředníkovi se považuje za dodání zboží
s odesláním nebo přepravou. Je-li zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného
členského státu, je toto plnění prostředníkovi ve smyslu § 13 dodáním zboží do jiného
členského státu, které je při splnění podmínek § 64 osvobozené od daně.
V odstavci 3 písm. b) se stanoví pravidlo pro specifické situace, kdy prostředník sdělil svému
dodavateli pro účely daného dodání zboží daňové identifikační číslo členského státu zahájení
odeslání nebo přepravy tohoto zboží. V takovém případě se bude považovat dodání zboží
prostředníkovi, tj. osobě zajišťující odeslání nebo přepravu, za dodání zboží bez přepravy.
Přeprava se přiřadí dodání zboží od prostředníka jeho odběrateli.
K bodu 6 (§ 7 odst. 6)
Touto legislativně technickou změnou dochází ke sjednocení znění jednotlivých pravidel
pro stanovení místa plnění v ustanovení § 7 zákona o dani z přidané hodnoty. Legislativní text
se zpřesňuje tak, aby bylo více zřejmé, že nejde pouze o lex specialis vůči předcházejícímu
odstavci, jak by bylo také možné dovodit z použití slov „pokud však“ při použití pouze
jazykového výkladu. K věcné změně nedochází.
K bodu 7 (§ 7 odst. 7)
Jde o legislativně technickou změnu související s vložením nových odstavců 3 a 4 v tomto
paragrafu. K věcné změně nedochází.
K bodu 8 (§ 7 odst. 8)
Jde o legislativně technickou změnu, jejímž cílem je sjednocení struktury tohoto odstavce
s ostatními ustanoveními v § 7 zákona o dani z přidané hodnoty. K věcné změně nedochází.
K bodu 9 (§ 13 odst. 6 věta první)
Z důvodu sjednocení terminologie a vzájemného provázání pojmů v zákoně o dani z přidané
hodnoty se v první větě odstavce 6 nahrazuje pojem "přemístění obchodního majetku"
pojmem "přemístění zboží". Tato změna souvisí se zavedením obecného pojmu "přemístění
zboží" v § 4 odst. 5 a 6 zákona o dani z přidané hodnoty.
Vzhledem k tomu, že nová definice přemístění obchodního majetku (nově „přemístění zboží“)
již neobsahuje směr odeslání nebo přepravy zboží, které se po splnění dalších podmínek
považují za dodání zboží za úplatu, se do tohoto ustanovení doplňuje, že se jedná o směr
z tuzemska do jiného členského státu.
Jedná se pouze o legislativně technické úpravy a k věcným změnám nedochází.
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K dosavadní větě druhé
Druhá věta v odstavci 6, která vymezuje pojem "přemístění obchodního majetku", se zrušuje
v návaznosti na zavedení obecného pojmu "přemístění zboží" v § 4 odst. 5 a 6 zákona o dani
z přidané hodnoty.
K dosavadní větě třetí
Třetí věta v odstavci 6, která umožňovala uplatňovat specifický postup při přemístění zboží
v rámci režimu skladu (typu call-off stock), se vypouští v důsledku harmonizace pravidel
pro tento režim směrnicí Rady (EU) 2018/1910. Nová právní úprava v této oblasti se navrhuje
v § 18 zákona o dani z přidané hodnoty.
K bodu 11 (§ 13 odst. 7 a 8)
K dosavadnímu odstavci 7
Ke zrušení tohoto ustanovení dochází v souvislosti s vymezením případů, kdy se odeslání
nebo přeprava zboží nepovažují za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného
členského státu, přímo do definice pojmu „přemístění zboží“ obsažené v § 4 odst.
5 a 6 zákona o dani z přidané hodnoty.
K dosavadnímu odstavci 8
Postup v případě, že některá z podmínek, za jejichž splnění se odeslání nebo přeprava zboží
nepovažují za přemístění zboží, přestane být plněna, se přesouvá do § 4 nového odstavce 7.
K bodu 12 (§ 16 odst. 1 úvodní část ustanovení)
Z důvodu důsledné implementace čl. 2 odst. 1 bod b) písm. i) směrnice o dani z přidané
hodnoty do obecné definice pořízení zboží z jiného členského státu je doplněno, že kritérium
„není osvobozenou osobou“ se vztahuje pouze na dodavatele, který ve státě zahájení odeslání
nebo přepravy zboží není osvobozenou osobou. Nezbytnou podmínkou, aby pořízení zboží
z jiného členského státu bylo předmětem daně, je totiž, že dodavatel (prodávající) je osobou
povinnou k dani, která jedná jako taková, a současně nemá nárok na osvobození pro malé
podniky podle čl. 282 až 292 Směrnice. Z judikatury Soudního dvora EU, např. C-97/09
Ingrid Schmelz, vyplývá, že režim pro malé podniky může být uplatněn pouze
a jen ve členském státě, kde má osoba povinná k dani sídlo. Pokud dodavatel je ve členském
státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží osvobozenou osobou (naplňuje tedy podmínky
režimu pro malé podniky), pak na straně odběratele nedochází k pořízení z jiného členského
státu, které je předmětem daně. Pokud by tentýž dodavatel, který je osobou osvobozenou od
daně ve svém členském státě usazení, zahájil odeslání nebo přepravu zboží z odlišného
členského státu, pak na straně odběratele se již jedná o pořízení zboží z jiného členského
státu, neboť statutem osvobozené osoby ve státu zahájení odeslání nebo přepravy již prodejce
nedisponuje.
K bodu 13 (§ 16 odst. 1 písm. a))
V jednotlivých písmenech odstavce 1 se navrhuje formulační zpřesnění textu ohledně
vymezení osoby, která zboží z jiného členského státu odesílá nebo přepravuje. Záměrem
je jasně vymezit, že zmocněnou osobou, která odesílá nebo přepravuje zboží v rámci pořízení
zboží z jiného členského státu, se rozumí osoba zmocněná osobou, která uskutečňuje dodání
zboží (doplnění v písmenu a)), nebo pořizovatelem (doplnění v písmenu b). K věcné změně
nedochází.
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V jednotlivých písmenech odstavce 1 se navrhuje formulační zpřesnění textu ohledně
vymezení osoby, která zboží z jiného členského státu odesílá nebo přepravuje. Záměrem
je jasně vymezit, že zmocněnou osobou, která odesílá nebo přepravuje zboží v rámci pořízení
zboží z jiného členského státu, se rozumí osoba zmocněná osobou, která uskutečňuje dodání
zboží (doplnění v písmenu a)), nebo pořizovatelem (doplnění v písmenu b)). K věcné změně
nedochází.
K bodu 15 (§ 16 odst. 1 písm. c))
Jde o legislativně technickou úpravu navazující na formulační úpravy písmen a) a b). Text
písmene c), který vymezoval zmocněnou osobu pro účely odeslání nebo přepravy zboží
v rámci pořízení zboží z jiného členského státu, se vypouští z důvodu přesunu vymezení této
osoby do příslušných písmen a) a b). K věcné změně nedochází.
K bodu 16 (§ 16 dosavadní odst. 2)
Dochází k přesunu této úpravy do § 16 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, a to z důvodu
systematičnosti § 16 zákona o dani z přidané hodnoty. Nejdříve tak budou vymezeny situace,
za kterých se jedná o pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16 odst. 1 až 3 zákona o dani
z přidané hodnoty), a poté budou stanoveny výjimky (§ 16 odst. 4 zákona o dani z přidané
hodnoty).
K bodu 17 (§ 16 odst. 3)
Odstavec 3 (odstavec 4 zákona o dani z přidané hodnoty ve znění účinném do 31. prosince
2019), který umožňoval uplatňovat specifický postup při pořízení zboží z titulu jeho
přemístění v rámci režimu skladu (typu call-off stock), se vypouští v důsledku harmonizace
pravidel pro tento režim ve směrnici o dani z přidané hodnoty v důsledku změn směrnicí Rady
(EU) 2018/1910. Nová právní úprava v této oblasti se navrhuje v § 18 zákona o dani z přidané
hodnoty.
K bodu 18 (§ 16 odst. 3 písm. a))
Dochází pouze k legislativně technickým změnám. K vypuštění části ustanovení dochází
pro její nadbytečnost, neboť tato úprava je obsažena již v samotné definici pojmu „přemístění
zboží“ v § 4 odst. 5 a 6. Druhá část se vypouští z důvodu, že dosavadní výčet obsahoval
v podstatě všechny případy, jak se zboží může do dispozice plátce dostat a je tak též
nadbytečný. Dále je do ustanovení doplněn směr přemístění, jelikož ten již není v obecném
pojmu „přemístění zboží“ v § 4 odst. 5 a 6 obsažen.
K bodu 19 (§ 16 odst. 3 dosavadní písm. b))
K vypuštění tohoto písmena dochází z důvodu jeho nadbytečnosti. Přemístění zboží uvedené
v tomto ustanovení se za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu pro účely zákona
o dani z přidané hodnoty považuje již podle písmena a) tohoto odstavce.
K bodu 20 (§ 16 odst. 3 nové písm. b))
V písmenu b) (dosavadním písmenu c) zákona o dani z přidané hodnoty ve znění účinném
do 31. prosince 2019) se promítají legislativně technické úpravy z důvodu sjednocení
terminologie a zavedení obecného pojmu „přemístění zboží“ v § 4 odst. 5 a 6. Z důvodu
nadbytečné podmínky se vypouští vazba na osobu, která není osvobozenou osobou.
K bodu 21 (§ 16 odst. 4)
Dochází k přesunu vymezení situací, které se pro účely tohoto zákona nepovažují za pořízení
zboží z jiného členského státu, z dosavadního odstavce 2 do nového odstavce 4, a to z důvodu
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za kterých se jedná o pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16 odst. 1 až 3 zákona o dani
z přidané hodnoty) a poté budou stanoveny výjimky (§ 16 odst. 4 zákona o dani z přidané
hodnoty).
Zároveň dochází k legislativně technické změně tak, aby textace tohoto ustanovení více
odpovídala jeho obsahu, tedy aby bylo zřejmé, že se za pořízení zboží z jiného členského státu
nepovažuje nabytí práva nakládat jako vlastník s vymezeným zbožím. Dává se tak větší důraz
na to, na jakou stranu transakce dodání a pořízení zboží toto ustanovení směřuje.
K věcné změně tedy nedochází.
K bodu 22 (§ 17 odst. 4 písm. a))
Z čl. 141 písm. a) směrnice o dani z přidané hodnoty lze dovodit, že pro uplatnění třístranného
obchodu je mimo jiné nutné, aby prostřední osoba nebyla usazena v členském státě
kupujícího. Z tohoto důvodu vazba na skutečnost, že prostřední osoba „není osvobozenou
osobou“ nenaplňuje plně tuto podmínku a tedy se upřesňuje, že prostřední osoba nesmí mít
sídlo ani provozovnu v členském státě kupujícího.
K bodu 23 (§ 18)
Obecně k dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu
Do ustanovení § 18 se provádí změny v uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci režimu
skladu (call-off stock) podle směrnice Rady (EU) 2018/1910.
Režim skladu (call-off stock) představuje systém, kdy dodavatel přemístí zboží do jiného
členského státu za účelem následného dodání předem známému odběrateli, tj. aniž by se zatím
převádělo vlastnické právo ke zboží.
Pokud by se na tento systém měla uplatnit obecně platná pravidla, vedlo by to ke vzniku dvou
uskutečněných plnění. Prvním plněním by bylo přemístění zboží do jiného členského státu
a následně vznik povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty v členském státě, do kterého bylo
zboží přemístěno, z titulu pořízení zboží. Dodavateli by vznikla povinnost se v členském
státě, do kterého zboží přemístil, zaregistrovat pro účely daně z přidané hodnoty. Druhým
plněním by bylo následné (domácí) dodání zboží odběrateli. Z důvodu zjednodušení postupů
uplatňují některé členské státy, včetně České republiky, v těchto případech určitá
zjednodušující opatření. Tato opatření se však v různých státech liší, což způsobuje problémy.
S účinností od 1. ledna 2020 se pro tento režim skladu v Evropské unii zavádějí nová
harmonizovaná pravidla a standardizované postupy. Při splnění určitých přesně vymezených
podmínek v režimu skladu se přemístění zboží do jiného členského státu nebude považovat
za uskutečněné plnění, nevznikne povinnost přiznat daň z titulu pořízení zboží při jeho
přemístění a následné dodání zboží předem známému odběrateli se bude považovat za dodání
zboží do jiného členského státu. Daň z titulu pořízení zboží v tomto případě přizná odběratel.
Aby se zajistilo náležité sledování toku zboží mezi členskými státy, bude se od obou
zúčastněných osob vyžadovat, aby vedly záznamní povinnost pro zboží v režimu skladu,
na něž se tato zvláštní pravidla vztahují, a aby dodavatel údaje o pohybu zboží v rámci tohoto
režimu a o odběratelích (pořizovatelích), kterým je zboží určeno, vykazoval v souhrnném
hlášení.
Dosavadní právní úprava režimu skladu v zákoně o dani z přidané
(§ 13 odst. 6 poslední věta, § 16 odst. 4) se touto novou úpravu zrušuje.

hodnoty

V odstavcích 1 a 2 se vymezují základní podmínky a pojmy pro účely režimu skladu.
Z důvodu zjednodušení se pro účely tohoto režimu v odstavci 2 zavádí zvláštní pojmy:
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na kterou má být následně převedeno vlastnické právo k tomuto zboží, „kupující“.
Postup podle tohoto režimu lze uplatnit pouze v případě, že jde o plnění uvnitř Evropské unie
mezi osobami registrovanými k dani, přičemž prodávající je registrovaný k dani v členském
státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží a v členském státě jejich ukončení není usazený,
a kupující je registrovaný k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.
Další podmínky vycházejí z principu režimu call-off stock, tj. principu předem známého
odběratele (kupujícího) - před zahájením přemístění zboží existuje mezi oběma zúčastněnými
osobami ujednání o následném dodání tohoto zboží kupujícímu a prodávající zná příslušné
daňové identifikační číslo kupujícího. Další hmotněprávní podmínkou pro možnost uplatnění
postupu podle tohoto režimu prodávajícím je splnění záznamní povinnosti související
s přemístěním zboží (podrobněji viz § 100a odst. 3) a vykázání daňového identifikačního čísla
kupujícího v souhrnném hlášení.
V odstavcích 3 a 4 se stanoví výchozí zásady zjednodušení postupu v rámci režimu skladu.
Ve smyslu odstavce 3 se přemístění zboží v režimu skladu nepovažuje za uskutečněné plnění.
V odstavci 4 se nastavuje domněnka, podle které dojde-li ve stanovené lhůtě pro dodání
k převodu vlastnického práva na kupujícího, má se za to, že prodávající uskutečnil dodání
zboží do jiného členského státu a že kupující uskutečnil pořízení zboží z jiného členského
státu, a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Lhůta pro dodání se stanoví v délce
12 měsíců ode dne ukončení odeslání nebo přepravy daného zboží při jeho přemístění
v režimu skladu.
V odstavcích 5 až 7 se vymezují pravidla pro jednotlivé případy změn v podmínkách režimu
skladu, pokud nastanou ve stanovené lhůtě 12 měsíců.
Nastane-li změna v osobě kupujícího, postupuje se ve smyslu odstavce 4 podle tohoto režimu
i nadále, pokud jsou stále splněny ostatní základní podmínky režimu skladu a pokud
prodávající řádně zaznamená tuto změnu v rámci záznamní povinnosti.
Jestliže je přemístěné zboží vráceno do původního členského státu, ze kterého bylo
přemístěno, vrací se vše do původního stavu, resp. podle odstavce 6 se má za to,
že k přemístění zboží nedošlo.
V odstavci 7 se určují pravidla pro další specifické případy, kdy přestaly být plněny podmínky
pro postup podle režimu skladu, například při odeslání nebo přepravu původně přemístěného
zboží do jiného členského státu nebo při zničení či ztrátě zboží. Stanoví se, že okamžikem,
ke kterému přestala být některá z podmínek plněna, se dané přemístění zboží považuje
za dodání zboží za úplatu. Znamená to, že k danému okamžiku je prodávající povinen
postupovat podle obecně platných pravidel.
V odstavci 8 se vymezuje pravidlo pro případy, kdy ve stanovené lhůtě 12 měsíců
k následnému dodání zboží předem známému kupujícímu nedojde, a na které se nevztahuje
žádný postup podle předchozích odstavců 4 až 7. Stanoví se, že dnem následujícím po dni
uplynutí této lhůty se dané přemístění zboží považuje za dodání zboží za úplatu.
K bodu 24 (§ 22)
K odstavci 1
Úprava obsažená v tomto ustanovení spočívá ve zdůraznění toho, že se toto ustanovení
vztahuje také na dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží plátce.
Dále dochází k navázání zvláštního pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat
uskutečnění těchto plnění na den uskutečnění dodání zboží namísto navázání tohoto pravidla
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plnění tedy vzniká k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž je dodání
zboží uskutečněno, to však pouze pokud se neaplikuje zvláštní úprava obsažená ve větě druhé
tohoto ustanovení. Zvláštní úprava podle věty druhé byla upravena tak, aby odpovídala
obecné úpravě obsažené ve větě první, to znamená, že nově vzniká povinnost přiznat
uskutečnění daného dodání zboží ke dni vystavení daňového dokladu, pokud je tento doklad
vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo dodání zboží
uskutečněno, k věcné změně však v této druhé části ustanovení nedochází.
K odstavci 2
Vzhledem k navázání pravidel pro určení vzniku povinnosti přiznat uskutečnění dodání zboží
podle odstavce 1 na den uskutečnění tohoto dodání, je nutné přesněji definovat den
uskutečnění plnění pro dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží. Den uskutečnění
plnění se v tomto případě určí buď podle pravidla obsaženého v písmeně a) tohoto ustanovení,
tedy jako den přemístění zboží do jiného členského státu, nebo podle zvláštního pravidla
obsaženého v písmeni b) tohoto ustanovení, tedy jako den, kterým se přemístění stane
dodáním zboží za úplatu, pokud se jedná o přemístění zboží, které se považuje za dodání
zboží za úplatu až po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. Úprava obsažená v bodu b)
se vztahuje na situace předpokládané v ustanovení § 4 odst. 6 a dále § 18 odst. 7 a 8 zákona
o dani z přidané hodnoty. Co se týká standardního dodání zboží do jiného členského státu,
dále se aplikuje § 21 jako doposud.
K odstavci 3
Pro potřeby režimu dodání zboží do jiného členského státu s použitím přemístění zboží
v režimu skladu upraveného v § 18 se do tohoto ustanovení vkládá zvláštní pravidlo
pro určení dne uskutečnění plnění, a to den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.
K bodu 25 (§ 25 dosavadní odstavec 2)
K vypuštění dosavadního odstavce 2 dochází z důvodu sjednocení pravidla pro určení vzniku
povinnosti přiznat daň pro tato pořízení zboží z jiného členského státu s druhou stranou
transakce, tedy povinností přiznat uskutečnění dodáním zboží do jiného členského státu,
upravené v § 22. Vznik povinnosti přiznat daň se tak v tomto případě bude řídit obecným
pravidlem obsaženým v § 25 odst. 1.
K bodu 26 (§ 25 odst. 2)
V tomto ustanovení dochází k legislativně technické změně související s vypuštěním
dosavadního § 16 odst. 4 a přesunutím ustanovení § 16 odst. 2 do nového § 16 odst. 4.
Pro potřeby režimu dodání zboží do jiného členského státu s použitím přemístění zboží
v režimu skladu upraveného v novém § 18 se zvláštní pravidlo pro určení dne uskutečnění
zdanitelného plnění bude vztahovat i na určení dne uskutečnění zdanitelného plnění podle
§ 18 odst. 4, 5, 7 a 8.
Zároveň dochází ke sjednocení zvláštního pravidla obsaženého v tomto ustanovení pro určení
dne uskutečnění zdanitelného plnění u pořízení zboží z jiného členského státu s pravidlem
pro určení dne uskutečnění takového plnění pro dodání zboží do jiného členského státu podle
§ 22.
K bodu 27 (§ 36 odst. 6 písm. a))
Dochází k legislativně technické změně spočívající ve vypuštění nadbytečného odkazu
na stávající § 13 odst. 5, jelikož tento odstavec pouze definuje pojem obsažený
v § 13 odst. 4 písm. a), na který je v tomto ustanovení již samostatně odkazováno. Dále je pro
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odst. 5 vyplývá z § 40 odst. 1. K věcné změně nedochází.
K bodu 28 (§ 64 odst. 1)
Do ustanovení § 64 odst. 1 se promítají nové podmínky pro uplatnění osvobození od daně
při dodání zboží do jiného členského státu, které vyplývají z novelizace čl. 138 směrnice
o dani z přidané hodnoty směrnicí Rady (EU) 2018/1910.
Záměrem těchto dodatečných podmínek je především prolomení dosavadní ustálené
judikatury Soudního dvora Evropské unie, ve smyslu které bylo daňové identifikační číslo
pro účely daně z přidané hodnoty pouze formální podmínkou práva na osvobození dodání
zboží uvnitř Evropské unie (srov. např. rozsudky ve věcech C-273/11, Mecsek-Gabona,
C 587/10, VSTR, C-24/15, Plöckl, nebo C-21/16, Euro-Tyre).
Nově se stanoví, že vedle podmínky přepravy zboží do jiného členského státu
je hmotněprávní podmínkou pro uplatnění osvobození od daně, nikoli pouze požadavkem
formálním, také uvedení daňového identifikačního čísla pořizovatele zboží. Toto daňové
identifikační číslo pořizovatele zboží by mělo být dodavateli známo nejpozději k okamžiku,
ke kterému vznikla povinnost přiznat dodání do jiného členského státu osvobozené od daně.
Další hmotněprávní podmínkou je řádné vykázání daného dodání zboží do jiného členského
státu v souhrnném hlášení. Jak vyplývá z nové unijní právní úpravy (čl. 138 odst. 1a směrnice
o dani z přidané hodnoty ve znění platném od 1. ledna 2020), a stejně tak z textu zvoleného
v § 64 odst. 1 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty, není splnění této podmínky nutně
vázáno na okamžik, ke kterému vznikla povinnost přiznat dodání do jiného členského státu
v souhrnném hlášení, popřípadě na den, kdy správce posuzuje oprávněnost osvobození
od daně, jelikož nesplnění této podmínky lze zhojit i po uplynutí lhůty pro podání souhrnného
hlášení, a to například uvedením daného dodání zboží v následném souhrnném hlášení. Pokud
tedy dojde ke splnění této podmínky později, lze uvedené zohlednit například v probíhajícím
daňovém řízení.
Obdobně jako doposud tak bude plátce daně, který dodává zboží do jiného členského státu,
před uplatněním osvobození od daně muset ověřit status svého zákazníka jakožto osoby
registrované k dani v jiném členském státě (v systému VIES), a dodání zboží uvést
v souhrnném hlášení. Z tohoto hlediska nenastává pro dodavatele (plátce daně) žádná změna,
rozdílné však mohou být následky nekonání. Nesplnění těchto povinností může vést
k zamítnutí osvobození od daně ze strany správce daně.
Prokázání skutečnosti, že zboží bylo odesláno či přepraveno do jiného členského státu,
upravuje odstavec 5.
K bodu 29 (§ 64 odst. 4 a 5)
V odstavci 4 jde o legislativně technickou úpravu související s nahrazením pojmu „přemístění
obchodního majetku“ pojmem „přemístění zboží“ v § 4 odst. 5 a 6. K věcné změně tedy
nedochází.
V odstavci 5 se doplňuje vyvratitelná domněnka odeslání nebo přepravení zboží do jiného
členského státu pro účely osvobození od daně, a to ve vazbě na nový článek 45a přímo
použitelného prováděcího nařízení (EU) č. 282/2011 (ve znění prováděcího nařízení Rady
(EU) 2018/1912 s účinností od 1. ledna 2020), ve kterém se specifikují okolnosti, za kterých
lze zboží považovat za odeslané nebo přepravené do jiného členského státu. Správce daně
může v rámci správy daně zpochybnit existenci těchto skutkových okolností a vyžadovat
prokázání faktického odeslání nebo přepravy zboží do jiného členského státu. Prováděcími
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členského státu jinými důkazními prostředky.
K bodu 30 (§ 66 odst. 1)
Z důvodu zajištění přesné implementace čl. 146 odst. 1 písm. a) směrnice o dani z přidané
hodnoty ve vazbě na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, např. C-275/18 Milan Vinš,
a jednotného používání pojmů dochází ke změnám § 66 odst. 1 až 4.
Vzhledem ke skutečnosti, že není v souladu se směrnicí o dani z přidané hodnoty možné
podmiňovat vývoz zboží tím, že toto zboží bylo propuštěno do vybraného celního režimu,
nebo že bylo zpětně vyvezeno, je nově vývoz zboží vymezen jako doposud bez takových
vývozních podmínek, tj. jako výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Jedná
se o věcnou změnu.
K bodu 31 (§ 66 odst. 2)
Nahrazuje se pojem „osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země“ za významově
shodný, avšak jednotný pojem „vývoz zboží je osvobozen od daně“. Jako doposud zůstávají
zachovány všechny podmínky pro osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, tj. musí
nastat vývoz zboží (výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země), dodání zboží
(převod práva nakládat se zbožím jako vlastník) a současně je toto zboží odesláno nebo
přepraveno z tuzemska do třetí země osobami uvedenými v § 66 odst. 2 písm. a), nebo b).
K bodu 32 (§ 66 odst. 3)
Jedná se o legislativně technické zpřesnění pojmů, k věcné změně nedochází.
K bodu 33 (§ 66 odst. 4 písm. a))
Z důvodu věcné změny v pojmu vývoz zboží v § 66 odst. 1 dochází k rozšíření množiny
důkazních prostředků, kterými je plátce povinen prokázat výstup zboží z území Evropské
unie. Ačkoliv není možné podmiňovat vývoz zboží propuštěním zboží do vybraného celního
režimu, nebo že bylo zpětně vyvezeno, dochází v praxi k četnému využívání vybraných
celních režimů (případně zpětného vyvezení) a tedy i v rámci prokázání výstupu zboží
z území Evropské unie bude možné jako doposud doložit rozhodnutí celního úřadu, u kterého
je potvrzen výstup zboží z území Evropské unie, o propuštění do celního režimu vývozu,
pasivního zušlechťovacího styku, nebo vnějšího tranzitu, nebo o zpětném vývozu.
K bodu 34 (§ 66 odst. 4 písm. b))
Povinnost prokázat výstup zboží z území Evropské unie je také možné splnit jinými
důkazními prostředky. Za jiné důkazní prostředky lze příkladně považovat:
a) kopie dodacího listu podepsaného nebo ověřeného příjemcem mimo celní území
Evropské unie;
b) doklad o zaplacení přepravní služby prokazující pohyb zboží;
c) dodací list podepsaný či ověřený přepravcem zboží;
d) doklad podepsaný nebo ověřený hospodářským subjektem, jenž zboží vyvezl z celního
území Evropské unie;
e) doklad zpracovaný celním orgánem členského státu nebo třetí země v souladu s pravidly
a postupy použitelnými v daném státě nebo zemi;
f) záznam hospodářských subjektů o zboží dodaném na lodě, letadla nebo zařízení na moři;
g) potvrzení o doručení získané z aplikace přepravce.
Výše uvedený výčet není úplný a prokázání výstupu zboží z území Evropské unie nelze
akceptovat na základě pouhého splnění formálních požadavků, pokud zjištěné skutečné právní
jednání bude odlišné.
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Jde o legislativně technickou úpravu související s nahrazením pojmu „přemístění obchodního
majetku“ pojmem „přemístění zboží“ v návaznosti na nový § 4 odst 5. K věcné změně tedy
nedochází.
K bodu 36 (§ 72 odst. 1 písm. e) a § 72 odst. 4)
Jde o legislativně technickou změnu v odkazu na příslušný odstavec v § 13 v souvislosti
s vypuštěním odstavců 7 a 8 tohoto paragrafu.
K bodu 37 (§ 86 odst. 9)
Jedná se o legislativně technickou změnu upravující odkaz na odkaz na správný odstavec.
K bodu 38 (§ 89 odst. 3 věta třetí a čtvrtá)
K větě třetí
Významnou věcnou změnou ve zvláštním režimu pro cestovní služby je, že v návaznosti
na ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie se ze zákona o dani z přidané hodnoty
vypouští možnost výpočtu přirážky (pro účely stanovení základu daně při poskytnutí cestovní
služby) souhrnně z cestovních služeb poskytnutých za zdaňovací období.
Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-380/16 Komise v. Spolková republika Německo rozhodl,
že Spolková republika Německo tím, že povolila cestovním kancelářím určit obecně základ
daně pro všechny služby poskytnuté během zdaňovacího období, nesplnila povinnosti, které
vyplývají z čl. 73 a 306 až 310 směrnice o dani z přidané hodnoty.
Podle současné právní úpravy v zákoně o dani z přidané hodnoty se při určení základu daně
pro cestovní služby umožňuje postupovat dvojím způsobem, resp. plátce má právo volby.
První způsob, podle kterého se přirážka vypočte za jednotlivou poskytnutou cestovní službu,
je plně v souladu s unijním právem. Druhý způsob, který umožňuje stanovit přirážku
souhrnně za veškeré cestovní služby poskytnuté během zdaňovacího období, není v souladu
s výše uvedeným rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie, a proto již tento způsob
nebude nadále možný.
K větě čtvrté
Úprava obsažená v tomto ustanovení se přesouvá do § 89 odst. 8.
K bodu 39 (§ 89 odst. 4 až 8)
K odstavci 4
Dochází k významné věcné změně, neboť judikatura Soudního dvora Evropské unie
(C 422/17 Skarpa Travel) potvrdila, že čl. 65 a 306 až 310 směrnice o dani z přidané hodnoty
musí být vykládány v tom smyslu, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty vzniká již
přijetím zálohy na platbu za cestovní službu za určitých podmínek. Aby u přijaté úplaty
vznikla povinnost přiznat daň, použijí se obdobné principy jako v § 20a zákona o dani
z přidané hodnoty, kdy musí být poskytovaná cestovní služba známa dostatečně určitě.
V novém odstavci se uvádí pravidlo, že pokud je před uskutečněním cestovní služby přijata
úplata, ze které vzniká povinnost přiznat daň, stanoví se přirážka poskytovatele cestovní
služby k této úplatě jako součin přijaté úplaty a koeficientu pro výpočet přirážky. Tento
koeficient se vypočte dvěma možnými způsoby uvedenými v nových odstavcích
5 a 6 při dodržení pravidel upravených v nových odstavcích 7 a 8. Fakticky tak může
poskytovatel cestovní služby u každé cestovní služby pro jednoho zákazníka využít jeden ze
tří možných způsobů výpočtu přirážky u přijaté úplaty (viz možnost upravená v odstavci 7).
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Při výpočtu koeficientu dle tohoto odstavce se zohledňuje výchozí pravidlo deklarované
Soudním dvorem Evropské unie (C-422/17 Skarpa Travel, bod 38 až 40), že u přijaté úplaty
(zálohy) se mají při výpočtu přirážky zohlednit všechny skutečně vynaložené náklady
na jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani,
které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby. Z tohoto důvodu je zde stanoven výpočet
koeficientu, který zohledňuje celkovou peněžní částku, kterou jako úplatu obdržel nebo má
obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu a součtem
částek, které plátce již uhradil za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené
od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby. Na rozdíl
od koeficientu vypočteného dle odstavce 6 se zde nezohledňuje částka nebo částky, jejichž
úhrada za jednotlivé služby a zboží k datu přijetí úplaty dosud nenastala.
K odstavci 6
Postup stanovení koeficientu ve smyslu principu stanoveném v odstavci 5 má své úskalí,
na které upozorňuje i Soudní dvůr Evropské unie (C-422/17 Skarpa Travel, body 41 a 42).
Z toho důvodu je připuštěn i způsob, který zohledňuje odhad celkových skutečných nákladů,
které poskytovatel cestovní služby nakonec ponese. Z tohoto důvodu se koeficient
pro výpočet přirážky stanoví obdobně jako v odstavci 5, s rozdílem, že se zde vychází
ze součtu předpokládaných částek, které plátce fakticky uhradil a částek, které předpokládá
uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných
dani, které jsou (mají být) přímo zahrnuty do cestovní služby. Tento předpoklad musí
u poskytovatele cestovní služby vycházet z očekávané a reálně podložené kalkulace cestovní
služby, která vychází ze stavu k datu přijetí každé úplaty (zálohy).
K odstavci 7
Je stanoveno, že u jedné cestovní služby pro jednoho zákazníka lze použít pouze jeden způsob
výpočtu koeficientu, tj. dle odstavce 5, nebo odstavce 6. Z důvodu zajištění jednoduchosti
výpočtu daně u přijaté úplaty (zálohy) se připouští, že pokud poskytovatel cestovní služby
použije způsob výpočtu na základě koeficientu dle odstavce 6, pak u následujících záloh
nemusí provádět znovu výpočet koeficientu dle odstavce 6, ale může u každé následující
zálohy, vztahující se vždy ve výsledku k téže cestovní službě u jednoho zákazníka, použít
koeficient, který stanovil u první zálohy, a tedy při výpočtu koeficientu nepostupuje
podle odstavce 6. Nepřihlíží se tak ke změnám, které mohou mít nebo mají vliv na kalkulaci
cestovní služby a tedy i na výši koeficientu z důvodu skutečností nastalých mezi jednotlivými
platbami záloh. Tyto skutečnosti se pak zohlední při stanovení základu daně dle § 37a zákona
o dani z přidané hodnoty (resp. při stanovení základu daně poskytnuté cestovní služby
dle § 89 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty).
K odstavci 8
Obdobné pravidlo o záporném základu daně, které doposud platilo při výpočtu základu daně
poskytnuté cestovní služby, se použije i v případě, kdy se jedná o výpočet daně z přijaté
úplaty, ze které vzniká povinnost přiznat daň.
K bodu 40 (§ 89 odst. 10)
Z důvodu vypuštění možnosti výpočtu základu daně za celé zdaňovací období v odst.
3 se také vypouští navazující text upravující povinnost přiznat daň.
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Změna se provádí z důvodu rozporu ustanovení s čl. 309 směrnice o dani z přidané hodnoty,
který stanovuje, že je-li letecká přeprava s místem určení ve třetí zemi uskutečněna jak uvnitř
Evropské unie, tak mimo ně, může být od daně osvobozena pouze ta část služeb poskytnutých
cestovní kanceláří, která se týká plnění uskutečněných mimo Evropskou unii.
Podle předchozí právní úpravy je letecká přeprava s místem určení ve třetí zemi považována
celá za poskytnutou v třetí zemi, a to včetně případné zpáteční přepravy.
Zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví přesnější pravidla pro stanovení poměru
osvobození od daně. Záleží tudíž na osobě poskytující cestovní službu, jaký mechanismus
použije, ale vždy musí být schopna prokázat, že zvolený poměr osvobození je podle použitého
předpokladu relevantní a ekonomicky odůvodnitelný. Při výpočtu poměru tak lze zohlednit
přímou nejkratší geografickou vzdálenost mezi počátečním a koncovým letištěm. Není tak
nutné do tohoto poměru příkladně zahrnovat mezipřistání či faktický odklon letadla
z předpokládané trasy z povětrnostních, bezpečnostních nebo jiných důvodů.
K bodu 42 (§ 89 odst. 18)
Oprava základu daně je upravena obecně v § 42 zákona o dani z přidané hodnoty, kde jsou
také uvedeny podmínky, kdy se příkladně oprava považuje za samostatné plnění, vazba
na změnu sazeb daně, změnu kurzu a také příkladně situace, kdy lhůta pro opravu základu
daně neběží (příkladně z důvodu soudního řízení za určitých předpokladů). Z tohoto důvodu
se stávající samostatná úprava opravy základu daně a výše daně (současná úprava
nekoresponduje s principy a pojmy stanovenými v § 42 a § 43 zákona o dani z přidané
hodnoty) vypouští a pouze se ve vazbě na § 42 odst. 4 a § 43 odst. 2 zákona o dani z přidané
hodnoty uvádí najisto, že oprava se provede pouze v evidenci pro účely daně z přidané
hodnoty, neboť ze strany poskytovatele cestovní služby nedochází k vystavení opravného
daňového dokladu.
K bodu 43 (§ 89 odst. 20)
Změna se provádí z důvodu rozporu ustanovení s čl. 309 směrnice o dani z přidané hodnoty,
který stanovuje, že je-li letecká přeprava s místem určení ve třetí zem uskutečněna jak uvnitř
Evropské unie, tak mimo ně, může být od daně osvobozena pouze ta část služeb poskytnutých
cestovní kanceláří, která se týká plnění uskutečněných mimo Evropskou unii.
Podle předchozí právní úpravy je letecká přeprava s místem určení ve třetí zemi považována
celá za poskytnutou v třetí zemi, a to včetně případné zpáteční přepravy.
Zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví přesnější pravidla pro stanovení poměru
osvobození od daně. Záleží tudíž na osobě poskytující cestovní službu, jaký mechanismus
použije, ale vždy musí být schopna prokázat, že zvolený poměr osvobození je podle použitého
předpokladu relevantní a ekonomicky odůvodnitelný – obdobně viz odůvodnění
k § 89 odst. 12.
K bodu 44 (§ 92d odst. 1)
Jedná se o legislativně technickou změnu upravující odkaz na odkaz na správný odstavec.
K bodu 45 (§ 100a odst. 3)
Do ustanovení § 100a, který se týká evidence pro účely daně z přidané hodnoty, se provádí
změny v uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci režimu call-off stock podle směrnice
Rady (EU) 2018/1910.
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s postupem v režimu skladu podle § 18. Tato povinnost se týká jak prodávajících v tomto
režimu, tj. v tuzemsku plátců, kteří uskuteční přemístění zboží v režimu skladu do jiného
členského státu, tak kupujících či tzv. náhradních kupujících, tj. v tuzemsku plátců nebo osob
identifikovaných k dani, kterým má být zboží v rámci režimu skladu následně dodáno.
Zákon o dani z přidané hodnoty neuvádí detailní údaje, které mají být v této souvislosti
vedeny. Tyto údaje stanoví přímo použitelné prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011 (ve znění
prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1912 s účinností od 1. 1. 2020) v novém článku 54a.
Obdobně jako v ostatních ustanoveních se doslovný obsah prováděcích opatření z tohoto
nařízení do zákona o dani z přidané hodnoty nepřenáší, protože takový postup by transpoziční
úpravu znepřehlednil.
K bodu 46 (§ 102 odst. 1 úvodní část ustanovení)
V ustanovení § 102 odstavci 1 se zpřesňuje úvodní text, aby jasněji vystihoval,
za které období plátci vznikla povinnost podat souhrnné hlášení.
K bodu 47 (§ 102 odst. 1 písm. b))
Jedná se o legislativně technickou úpravu související s nahrazením pojmu „přemístění
obchodního majetku“ pojmem „přemístění zboží“ v § 4 odst. 5 a 6 zákona o dani z přidané
hodnoty. K věcné změně tedy nedochází.
K bodu 48 (§ 102 odst. 2)
Do ustanovení § 102, který se týká souhrnného hlášení, se provádí změny v uplatňování daně
z přidané hodnoty v rámci režimu call-off stock podle směrnice Rady (EU) 2018/1910.
Stanoví se povinnost předložit souhrnné hlášení pro plátce - prodávajícího v režimu skladu
podle § 18, který v tomto režimu uskutečnil přemístění zboží z tuzemska do jiného členského
státu. Jednou z podmínek tohoto režimu je povinnost prodávajícího uvést v souhrnném hlášení
daňové identifikační číslo kupujícího v jiném členském státě.
K bodu 49 (§ 102 odst. 3 úvodní část ustanovení)
V ustanovení § 102 odstavci 3 se zpřesňuje úvodní text, aby jasněji vystihoval, za které
období identifikované osobě vznikla povinnost podat souhrnné hlášení.
K bodu 50 (§ 102 odst. 7)
Jedná se o legislativní změnu související s vložením nového odstavce 2 v § 102 zákona o dani
z přidané hodnoty. K věcné změně tedy nedochází.
K bodu 51 (§ 102 odst. 8)
Jedná se o legislativní změnu související s vložením nového odstavce 2 v § 102 zákona o dani
z přidané hodnoty. K věcné změně tedy nedochází.
K čl. V – přechodná ustanovení
K bodu 1
Toto přechodné ustanovení stanovuje, že pro uplatnění daně, jakož i práv a povinností
vyplývajících ze zákona před účinností tohoto zákona se použijí předpisy platné do dne
předcházejícího účinnosti (dosavadní předpisy).
K bodu 2
Toto přechodné ustanovení zajišťuje přechod na nové harmonizované pravidlo pro přiřazení
odeslání nebo přepravy zboží v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci vyplývající
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nebo přepravy zboží, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 3
Toto přechodné ustanovení zajišťuje přechod na nová harmonizovaná pravidla pro dodání
a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie
vyplývající ze směrnice Rady (EU) 2018/1910. Stanovuje, že v případě dodání zboží
do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu v rámci stávající úpravy
režimu skladu se v případě, že odeslání nebo přeprava tohoto zboží byly zahájeny přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, použije zákon o dani z přidané hodnoty ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 4
Toto přechodné ustanovení stanovuje, že pro daňové povinnosti vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti bodů 38 až 43, jakož i práva a povinnosti s nimi související se použijí právní
předpisy účinné do dne předcházejícího nabytí účinnosti těchto bodů (dosavadní právní
předpisy).

K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
K čl. VI
K bodu 1 (Poznámka pod čarou č. 1)
V souladu s článkem 2 odst. 1 směrnice DAC 6 se do poznámky č. 1 zákona o mezinárodní
spolupráci při správě daní doplňuje odkaz na směrnici DAC 6.
Protože byla směrnice DAC již novelizována pětkrát, jeví se jako vhodnější přeformulovat
poznámku pod čarou č. 1 tak, aby každá směrnice byla na samostatném řádku.
K bodu 2 (§ 1 odst. 6)
V návaznosti na záměr upravovat jednostranně zákonem České republiky daňové vztahy
k jurisdikcím, které nejsou státem, a které ani nemají mezinárodněprávní subjektivitu, a proto
s nimi nemohou být uzavírány mezinárodní smlouvy, se stanoví právní fikce, podle které se
na takové zákony hledí jako na mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, protože
i v souvislosti s tímto právním aktem může být mezi Českou republikou a cizí jurisdikcí
prováděna mezinárodní spolupráce při správě daní. Přitom platí, že jurisdikce, ke které se
daňový vztah upravuje, je považována za smluvní jurisdikci, tedy jde v souladu s § 1 odst.
1 písm. b) o smluvní stát.
K bodu 3 (§ 8 odst. 2 písm. a))
Legislativně technická změna v souvislosti s přidáním nového písmene c).
K bodu 4 (§ 8 odst. 2 písm. c))
Obdobně jako v případě jiných automatických výměn informací, při kterých dochází
k výměně informací, které nejprve musí být sděleny správci daně, se stanoví, že příjem
oznámení a další s tím související činnosti bude provádět Specializovaný finanční úřad.
K bodu 5 (§ 8 odst. 4)
V případě všech automatických výměn informací uvedených v § 8 odst. 2, tedy automatické
výměny informací oznamovaných finančními institucemi, automatické výměny informací
oznamovaných nadnárodními skupinami podniků a nově automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání má správce daně, kterým je
Specializovaný finanční úřad, postupovat tak, že nejprve od daňových subjektů získá
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kontaktního orgánu, které provede tuto výměnu.
Tato povinnost byla doposud pro automatickou výměnu informací oznamovaných finančními
institucemi uvedena v § 13o, zatímco v případě automatické výměny informací
oznamovaných nadnárodními skupinami podniků nebyla stanovena výslovně a bylo ji nutno
dovozovat zejména z § 8 odst. 3 a ze smyslu a účelu právní úpravy. Protože jde o standardní
model, kterým se má řídit postup správce daně při libovolné další automatické výměně
informací, při které jsou vyměňovány informace, které musí být nejprve oznámeny daňovými
subjekty, přistupuje se k zavedení obecného pravidla.
Aby byly vyloučeny pochybnosti o tom, jaké informace mají být předány (v § 8 odst. 3 se
hovoří o „nezbytných podkladech“), stanovuje se výslovně, že takto mají být předávány
informace získané na základě podaného oznámení. Tím není dotčen § 8 odst. 3, který se
i nadále uplatní pro další informace, které při těchto druzích automatické výměny informací
může být nezbytné předat kontaktnímu místu.
K bodu 6 (§ 12b odst. 1 písm. e))
Do výčtu druhů automatické výměny informací se přidává výměna informací o přeshraničních
uspořádáních, která je předmětem této novely.
K bodu 7 (§ 13o)
Zrušuje se nadbytečné ustanovení, které stanovuje stejnou povinnost, která bude nově
obsažena v § 8 odst. 4 pro všechny druhy automatické výměny informací, při kterých
Specializovaný finanční úřad získává oznámení.
K bodu 8 (Část první hlava III díl 2 oddíl 6)
K oddílu 1
K pododdílu 1
K § 14
K odstavci 1:
Obdobně jako v případě ostatních druhů automatické výměny informací (srov. § 13 odst. 1,
§ 13a, § 13u a § 13za) se vymezuje okruh informací, které budou vyměňovány při
automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání.
Tyto informace se budou v souladu s § 12a předávat kontaktním místům všech ostatních
členských států Evropské unie, obdobně jako je tomu u automatické výměny informací
o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem (§ 13u an.).
K odstavci 2:
Vedle poskytování informací kontaktním místům všech členských států Evropské unie podle
§ 12a se budou informace poskytovat také Ministerstvu financí a budou zpřístupněny
Evropské komisi v souladu s čl. 21 odst. 5 směrnice DAC 6. Ministerstvu financí a Evropské
komisi se nebudou poskytovat všechny informace o těchto uspořádáních, ale pouze ty
informace, které se nevztahují ke konkrétnímu uživateli tohoto uspořádání (srov. § 14m).
K § 14a
Označení „uživatel uspořádání“ odpovídá pojmu „příslušný daňový poplatník“ podle
směrnice DAC 6.
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Směrnice DAC 6 vymezuje pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání autonomně pojem „přidružený podnik“.
Z jednání mezi zástupci členských států a zástupci Evropské komise vyplývá, že by tento
pojem měl být zcela nezávislý na vymezení spojených osob podle smluv o zamezení dvojímu
zdanění, spojených osob podle zákona o daních z příjmů a propojených entit podle přílohy
č. 1 čl. E bodu 4 zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a spřízněných podniků
podle vyhlášky č. 306/2017 Sb., o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro
účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při
správě daní.
Z tohoto důvodu se „přidružené podniky“ označují novým pojmem „přidružená entita“.
Vymezení přidružené entity plně vychází ze směrnice DAC 6.
Pojem „významný vliv“ je třeba vykládat eurokonformně v souladu se směrnicí DAC 6,
protože i když anglické znění směrnice používá pojem „significant influence“, což se
standardně překládá v účetní legislativě jako „podstatný vliv“, česká verze směrnice používá
pojem „významný vliv“. Vzhledem k tomu, že se z důvodu odlišných východisek mohou tyto
pojmy návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie v budoucnu lišit, záměrně
nebyl použit normativní odkaz na pojem „podstatný vliv“ podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví. Lze však očekávat, že se význam pojmu „významný vliv“ nebude od pojmu
„podstatný vliv“ zásadně odlišovat.
V odstavci 1 písm. a) bodě 3 se používají pojmy přímé držení vlastnického práva a nepřímé
držení vlastnického práva ke kapitálu osoby nebo jednotky bez právní osobnosti. Osoba nebo
jednotka bez právní osobnosti přímo drží vlastnické právo ke kapitálu jiné osoby nebo
jednotky bez právní osobnosti, pokud je sama vlastníkem tohoto kapitálu. Vliv v jiné
právnické osobě nebo jednotce bez právní osobnosti lze však uplatňovat nejen
prostřednictvím vlastnictví jejího kapitálu, ale i skrze prostředníka. Případ, kdy vlastnické
právo ke kapitálu osoby nebo jednotky bez právní osobnosti drží jiná osoba, prostředník,
a vliv je tak uplatňován skrze tohoto prostředníka, označuje zákon pojmem nepřímé držení
vlastnického práva ke kapitálu jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti.
Velikost vlivu v osobě nebo jednotce bez právní osobnosti uplatňovaného prostřednictvím
přímo drženého vlastnického práva ke kapitálu této osoby nebo jednotky odpovídá přímo
tomu, jaký podíl na tomto kapitálu je vlastněn.
V případě nepřímého držení vlastnického práva ke kapitálu jiné osoby nebo jednotky bez
právní osobnosti je však nutné aplikovat jiný přístup, protože je rozhodné nejen to, jaký vliv
je schopen uplatňovat na této osobě či jednotce prostředník, ale podstatné je také to, jaký vliv
je schopná posuzovaná osoba nebo jednotka uplatňovat na prostředníkovi.
Z tohoto důvodu se v souladu se směrnicí DAC 6 v odstavci 5 stanoví pravidlo pro to, jakým
způsobem velikost nepřímého vlivu vypočítat. Obecně platí, že velikost podílu, kterým osoba
A přímo nebo nepřímo drží vlastnické právo ke kapitálu osoby nebo jednotky bez právní
osobnosti B, se vypočte takto, za předpokladu, že se ve vlastnické struktuře skupiny osob
nevyskytuje cyklus:
Podíl(A, B) =

{

∑

∀ p ∈ PV(B)

100 %

Dílčí podíl(A, p, B)

pokud součet nepřesáhne 50 %

jinak
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Dílčí podíl(A, p, B) =

{ Podíl(A, p) ∙ Přímý podíl(p, B)
Přímý podíl(A, B)

pokud p = A
pokud p ≠ A

Podíl(A, B) ................... velikost podílu, který osoba nebo jednotka bez právní osobnosti
A přímo nebo nepřímo drží v osobě nebo jednotce bez právní
osobnosti B.
Pokud velikost podílu přesahuje 50 %, pak se na něj hledí jako by jeho
velikost byla 100 %, protože směrnice DAC 6 vychází z toho, že při
nadpolovičním držení vlastnických práv osobou nebo jednotkou bez
právní osobnosti A ke kapitálu osoby nebo jednotky bez právní
osobnosti B, bez ohledu na to, zda jde o držbu přímou nebo nepřímou,
může osoba A osobu B ovládat nezávisle na jejích případných dalších
vlastnících.
PV(B) ........................... množina všech přímých vlastníků B (může zahrnovat také A).
p ................................... prostředník, který je přímým vlastníkem B (může jím být také A).
Dílčí podíl (A, p, B) ..... dílčí podíl na vlastnickém právu ke kapitálu osoby nebo jednotky bez
právní osobnosti B, který osoba A drží přímo nebo nepřímo skrze
prostředníka p.
Pokud A = p, pak dílčí podíl odpovídá podílu na vlastnickém právu ke
kapitálu osoby nebo jednotky bez právní osobnosti B, který přímo drží
osoba nebo jednotka bez právní osobnosti A.
V ostatních případech se velikost dílčího podílu vypočte tak, že se
rekurzivně spočte podíl, který přímo nebo nepřímo drží osoba nebo
jednotka bez právní osobnosti A na kapitálu prostředníka p a takto
získaný podíl se vynásobí velikostí podílu na vlastnickém právu ke
kapitálu osoby nebo jednotky bez právní osobnosti B, který přímo drží
prostředník p.
Přímý podíl(X, Y)......... velikost podílu, kterým osoba nebo jednotka bez právní osobnosti
X přímo drží vlastnické právo ke kapitálu osoby nebo jednotky bez
právní osobnosti Y, vyjádřená v procentech (při výpočtu se použijí
desetinná čísla podle vzorce 1 % = 0,01).
Příklad:
Nechť osoba A přímo drží 45 % vlastnických práv ke kapitálu osoby B a dále přímo drží
100 % vlastnických práv ke kapitálu osoby C. Dále nechť osoba C přímo drží 10 %
vlastnických práv ke kapitálu osoby B. Konečně, nechť osoba B přímo drží 55 % vlastnických
práv ke kapitálu osoby D. Srov. obrázek č. 1. Posuzovanou dvojicí osob jsou osoby
A a D a cílem je spočítat velikost podílu, kterým osoba A přímo nebo nepřímo drží vlastnické
právo ke kapitálu osoby D.
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Obrázek 1: Příklad vlastnické struktury pro účely výpočtu nepřímo drženého podílu
osoby A k vlastnickému právu ke kapitálu osoby D.
Osoba A nepřímo drží vlastnická práva ke kapitálu osoby D. Pro určení velikosti tohoto
podílu je nutné určit množinu PV(D) přímých vlastníků osoby D. Platí, že PV(D) = {B}.
Podle výše uvedeného vzorce platí, že hledaná veličina Podíl(A, D) = Dílčí podíl(A, B, D) =
Podíl(A, B) . Přímý podíl(B, D) = Podíl(A, B) . 65 %.
Dále platí, že množina PV(B) přímých vlastníků osoby B je PV(B) = {A, C}. Veličina
Podíl(A, B) se tak vypočte jako Podíl(A, B) = Dílčí podíl(A, A, B) + Dílčí podíl(A, C, B) =
Přímý podíl(A, B) + Podíl(A, C) . Přímý podíl(C, B) = 45 % + Podíl(A, C) . 10 %.
Zbývá určit Podíl(A, C). Množina PV(C) přímých vlastníků osoby C je PV(C) = {A}. Platí tak,
že Podíl(A, C) = Dílčí podíl(A, A, C) = Přímý podíl(A, C) = 100 %.
Dosazením do rovnice se dostane vztah Podíl(A, B) = 45 % + Podíl(A, C) . 10 % = 45 % +
100 % . 10 % = 45 % + 10 % = 55 %. V souladu s odstavcem 5 větou poslední se uplatní
právní fikce, protože velikost vypočteného podílu přesahuje 50 %, a tedy se pro účely dalšího
výpočtu použije vztah Podíl(A, B) = 100 %, protože osoba A může osobu B ovládat nezávisle
na jejích případných dalších vlastnících.
Konečně po dosazení do rovnice Podíl(A, D) = Podíl(A, B) . 65 %, lze ve výpočtu pokračovat
takto: Podíl(A, D) = Podíl(A, B) . 65 % = 100 % . 65 % = 65 %. I v tomto případě se uplatní
právní fikce podle odstavce 5 věty poslední. Platí tak, že Podíl(A, D) = 100 %.
Lze tak shrnout, že v posuzovaném příkladu činí podíl osoby A na přímo nebo nepřímo
drženém vlastnickém právu ke kapitálu osoby D v důsledku aplikace právní fikce 100 %,
a tedy jsou osoby navzájem A a D přidruženými entitami podle odstavce 1 písm. a) bodu 3.
K § 14c
K odstavci 1:
Primární povinnosti podle tohoto zákona dopadají na zprostředkovatele uspořádání. Zejména
zprostředkovatelé jsou povinnými osobami a mají tak povinnost oznamovat, pokud jim
nesvědčí profesní mlčenlivost podle § 14i. Ve vztahu k jednotlivému uspořádání lze
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mezi hlavním a vedlejším zprostředkovatelem má vliv zejména na počátek lhůty pro podání
oznámení.
Zprostředkovatelem jsou pouze ty entity, které mají vymezený vztah k některému z členských
států Evropské unie. Pokud tak definici zprostředkovatele naplní entita, která takový
vymezený vztah nemá k žádnému členskému státu Evropské unie, pak z pohledu tohoto
zákona nejde o zprostředkovatele. To v důsledku znamená, že pokud žádná entita, jinak
naplňující definici zprostředkovatele, nemá vztah k žádnému členskému státu Evropské unie,
pak toto uspořádání nemá ve smyslu tohoto zákona zprostředkovatele.
Uspořádání dále nemá zprostředkovatele v případě, kdy bylo uspořádání připraveno tzv. inhouse, tedy samotným uživatelem. Pokud však uspořádání bylo připraveno v rámci skupiny
jinou její členskou entitou, ať již mateřskou nebo dceřinou, pak je tato jiná členská entita
zprostředkovatelem uspořádání ve vztahu k těm entitám, kterým bylo uspořádání následně
poskytnuto.
Zprostředkovatelem pak není zaměstnanec právnické osoby vykonávající pro tuto právnickou
činnost související s vytvářením, nabízením a zaváděním přeshraničních uspořádání.
K odstavci 2:
Hlavním zprostředkovatelem je v souladu s prvním pododstavcem článku 3 bodu 21 směrnice
DAC ve znění směrnice DAC 6 jakákoliv entita, tedy fyzická či právnická osoba nebo
jednotka bez právní osobnosti, která navrhuje, nabízí na trhu, organizuje, zpřístupňuje pro
zavedení nebo řídí zavedení uspořádání.
Pojem „zpřístupnění pro zavedení uspořádání“ zahrnuje veškerou činnost, v důsledku které
může veřejnost získat přístup k navrženému uspořádání a individuálně si ho vybrat pro jeho
zavedení.
Pojem „řízení zavedení uspořádání“ zahrnuje i koordinační činnosti.
K odstavci 3:
V druhém pododstavci článku 3 bodu 21 směrnice DAC ve znění směrnice DAC 6 je
vymezena druhá skupina zprostředkovatelů uspořádání, aniž by tuto skupinu směrnice
označila zvláštním názvem. Protože se však této skupině v některých případech ukládají
zvláštní povinnosti, je vhodné ji samostatně vymezit.
Vedlejším zprostředkovatelem jsou ty entity, které sice uspořádání nenavrhly, nebo nemají
hlavní roli při jeho zavádění u konkrétního uživatele, ale které poskytují součinnost při
zavádění tohoto uspořádání.
Aby byla daná entita vedlejším zprostředkovatelem, musí mít objektivně znalost o tom, že
poskytuje součinnost při zavádění uspořádání. Pokud tato entita neví, ani nemohla vědět,
o tom, že poskytuje součinnost, pak vedlejším zprostředkovatelem není.
Směrnice DAC 6 stanoví standard odborných znalostí nutných pro naplnění definice
vedlejšího zprostředkovatele vymezující míru této odborné znalosti. Vedlejší zprostředkovatel
musí vzhledem k příslušným skutečnostem a okolnostem a na základě dostupných
informací, odborných znalostí a porozumění, jež jsou nezbytné k poskytování těchto služeb,
vědět (nebo by měl vědět), že vykonává činnosti naplňující znaky vedlejšího zprostředkování.
Pojem „porozumění“ je použit proto, že vzhledem ke značnému stupni komplexnosti
problematiky nemusí poskytovatel služby i přes své odborné znalosti seznat, že se svým
dílčím úkonem (např. zprostředkováním uzavření konkrétní transakce, vystavením znaleckého
posudku či zveřejňováním reklamy na poskytování specifického daňového poradenství) podílí
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v konkrétním například několik separátních transakcí, u nichž se nedá bez znalosti potřebného
kontextu dovodit, že ve svém celku tvoří uspořádání. Dostatečné porozumění nezbytné
k poskytování uvedených služeb je tak třeba chápat jako objektivní možnost takového
subjektu seznat, že se v dané situaci aplikací svých odborných znalostí podílí na
přípravě či realizaci oznamovaného přeshraničního uspořádání, jehož hlavním
organizátorem je někdo jiný. Účelem daného pojmu je tak zamezení aplikace oznamovací
povinnosti v méně jasných případech, kdy poskytovatel nevyhodnotí svou účast na přípravě či
realizaci přeshraničního uspořádání např. v důsledku toho, že se jedná o nový či dosud málo
uplatňovaný způsob provedení přeshraničního schématu, se kterým se dosud nesetkal.
Uvedené se uplatní i v případech, kdy takový subjekt:
•

vědomě plní zakázku pro někoho, kdo se přípravou či realizací přeshraničních schémat
běžně zabývá,

•

ve své činnosti dlouhodobě aplikuje některé vyžadované odborné znalosti využívané při
přípravě a realizaci přeshraničních schémat nebo

•

se případně i v minulosti na přípravě či realizaci přeshraničních uspořádání sám
mnohokrát podílel.

Dostupnost informací, odborných znalostí a porozumění je skutkovou otázkou, kterou je třeba
v daném případě dokazovat, a tedy tato entita může v rámci standardního dokazování
prokázat, že jí v daném případě nebyly dostupné. Třeba v případě uspořádání naplňujícího
charakteristické znaky zaměřené na obcházení Společného standardu OECD pro oznamování
(CRS) tak může být vedlejším zprostředkovatelem banka, pokud se vědomě podílí na realizaci
kroků, obcházejících Společný standard pro oznamování OECD. Pokud však banka pouze
umožní otevření bankovního účtu, aniž by měla znalost o tom, že má být tento účet použit
v rámci uspořádání, jehož cílem je obcházení společného standardu pro oznamování, pak
vedlejším zprostředkovatelem nebude.
K § 14d
Z důvodu zvýšení právní jistoty při výkladu zákona se v souladu se směrnicí DAC 6 stanoví
pravidla pro posuzování uspořádání, která mají členitou strukturu a jsou tvořena posloupností
dílčích uspořádání (odstavec 1) nebo lze je rozdělit na dílčí kroky (odstavec 2). V obou
případech se stanoví právní fikce, že se taková uspořádání posuzují jako jediné uspořádání.
K § 14e
K odstavci 1:
Zákon zvláštním způsobem přistupuje k okruhu uspořádání, které lze zavést, aniž by je bylo
nutné zásadním způsobem upravit na míru jejich uživatele. Jedná se o obdobu tzv.
„krabicového software“, tedy software, který pro jeho použití stačí pouze zakoupit v obchodě
a nainstalovat na cílovém počítači. Stejným způsobem by mohla být distribuována typizovaná
uspořádání.
V případě typizovaného uspořádání se profesní mlčenlivost vztahuje pouze na údaje týkající
se jeho uživatelů. Informace o samotném uspořádání, tedy o jeho stavbě, fungování,
principech apod. však profesní mlčenlivosti nepodléhají, protože nejsou navázány na žádného
uživatele. Fenomén typizovaných uspořádání je typický spíše pro zahraničí, přesto je však
v souladu se směrnicí DAC 6 nutné pro nakládání s nimi stanovit jasná zákonná pravidla.
Veřejně nabízené uspořádání, které však pro své zavedení u uživatele vyžaduje provedení
netriviálních úprav, není typizovaným uspořádáním.
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I když zákon přímo nepracuje s pojmem „uspořádání na míru“, je vhodné tento pojem
normativně vymezit, protože tato uspořádání budou tvořit většinu uspořádání, se kterými bude
nakládáno podle tohoto zákona.
K § 14f
K odstavci 1:
Oznamovací povinnosti nepodléhají všechna uspořádání, ale pouze ta, která (i) jsou
přeshraniční (odstavec 2) a která (ii) naplňují alespoň jeden charakteristický znak (příloha
č. 3). Taková uspořádání se označují pro účely zákona jako oznamovaná přeshraniční
uspořádání.
K odstavci 2:
V souladu se směrnicí DAC 6 se stanovuje soubor podmínek, které musí být naplněny, aby
bylo možné uspořádání považovat za přeshraniční uspořádání. Podmínky nejsou kumulativní,
postačí tak, aby byla splněna pouze jedna z nich.
V podmínkách je používán pojem „účastník uspořádání“ a nikoliv „uživatel uspořádání“.
Pojem „účastník“ je širší než pojem „uživatel“, protože uživatel uspořádání je již konkrétní
osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, kterým bylo uspořádání zpřístupněno k zavedení,
nebo které jsou připraveny je zavést. Při konstrukci uspořádání však tyto konkrétní osoby
ještě nemusí být známy (což platí o to více u typizovaných uspořádání), přesto tato uspořádání
musí ve své konstrukci odkazovat na určité osoby či jednotky bez právní osobnosti, které je
budou využívat. Proto jsou tyto osoby a jednotky označeny pojmem „účastník uspořádání“.
Uspořádání je tak přeshraniční, pokud spoléhá na to, že jeho účastníci (tedy osoby, které jej
budou používat) mají vztah k více státům, například proto, že jeden je v České republice,
zatímco druhý v zahraničí, nebo například proto, že daný účastník je daňovým rezidentem
v jednom státě, ale vykonává část činností v jiném státě prostřednictvím stálé provozovny.
K § 14g
Směrnice DAC 6 stanoví soubor charakteristických znaků, které musí být naplněny, aby ve
vztahu k danému přeshraničnímu uspořádání vznikla oznamovací povinnost.
Skutečnost, že přeshraniční uspořádání naplní charakteristický znak, sama o sobě neznamená,
že je toto uspořádání používáno k vyhýbání se daňovým povinnostem, a vůči jeho uživateli
nebudou pouze na základě informací uvedených v oznámení o tomto uspořádání uplatňovány
žádné sankce.
Současně platí, že oznámení přeshraničního uspořádání samo o sobě nenahrazuje závazné
posouzení, a tedy ze skutečnosti, že správce daně na základě oznámení nepodnikne
bezprostřední kroky, nelze vyvozovat, že je uspořádání v souladu se zákonem a že jeho
používání nevede k vyhýbání se daňovým povinnostem.
K § 14h
K odstavci 1:
Povinnost oznamovat oznamovaná přeshraniční uspořádání nemají všichni zprostředkovatelé,
ale pouze ti, kteří naplní stanovené podmínky. Takoví zprostředkovatelé se označují jako
povinné osoby. Naplnění podmínek je nutné prokázat v rámci standardního dokazování,
a proto zprostředkovatel může prokázat, že mu toto uspořádání nebylo známo nebo že ho
neměl ve svém držení nebo pod svou kontrolou.
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Protože návrhem zákona není dotčena profesní mlčenlivost, přechází oznamovací povinnost
v případě vybraných zprostředkovatelů na uživatele tohoto uspořádání, pokud není k dispozici
jiný zprostředkovatel tohoto uspořádání, který profesní mlčenlivostí vázán není. Při tom platí,
že uživatel je povinen oznamovat informace o uspořádání pouze v tom rozsahu, v jakém se na
zprostředkovatele vztahuje profesní mlčenlivost. V případě typizovaných uspořádání to
znamená, že uživatel musí oznámit pouze informace týkající se jeho osoby, protože
v ostatním se na toto uspořádání profesní mlčenlivost nevztahuje. Naopak u uspořádání na
míru se zásadně všechny informace o uspořádání vztahují k tomuto uživateli, a proto se na
toto uspořádání zpravidla vztahuje profesní mlčenlivost v plném rozsahu.
Skutečnost, že je povinnou osobou uživatel uspořádání, nebrání tomuto uživateli, aby za něj
oznámení v zastoupení učinila podle daňového řádu jiná osoba, včetně daňového poradce či
advokáta, kteří by jinak ve vztahu k tomuto uspořádání byli vázáni profesní mlčenlivostí,
pokud by toto oznámení činili svým jménem.
Přechod oznamovací povinnosti je v souladu se směrnicí DAC 6 navázán na oznámení od
zprostředkovatele, který je vázán profesní mlčenlivostí.
K odstavci 3:
V případě, kdy oznamované přeshraniční uspořádání nemá zprostředkovatele, je povinen
oznámení s informacemi o tomto uspořádání podat přímo jeho uživatel, a to v plném rozsahu.
Případy, kdy uspořádání nemá zprostředkovatele, jsou popsány v důvodové zprávě k § 14c.
K § 14i
Směrnice DAC 6 umožňuje omezit oznamovací povinnost zprostředkovatele, pokud je vázán
zákonnou profesní mlčenlivostí. Současně však platí, že toto omezení není členský stát
povinen zavést a pokud jej zavede, mělo by se jednat o výjimečné opatření.
Z tohoto důvodu se vymezuje pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání svébytný pojem „profesní mlčenlivost“, který
zahrnuje pouze ty druhy zákonem uznané nebo zákonem uložené mlčenlivosti, u kterých je
největší společenský zájem na jejich zachování. Jde tak pouze o mlčenlivost poradců podle
daňového řádu, tedy daňových poradců a advokátů podle jejich profesních zákonů.
Protože je v ustanoveních týkajících se přechodu oznamovací povinnosti na uživatele
uspořádání nutné odkazovat také na profesní mlčenlivost zahraničních zprostředkovatelů,
stanoví se, že profesní mlčenlivost podle tohoto zákona zahrnuje i mlčenlivost, kterou uznají
zákony implementující DAC 6 v ostatních členských státech Evropské unie.
K § 14j:
V návaznosti na čl. 8ab odst. 5 směrnice DAC 6 se
zprostředkovatele vázaného profesní mlčenlivostí.

stanoví informační povinnost

Nesplnění informační povinnosti je možné postihnout pokutou za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy podle § 247a daňového řádu (§ 14q).
K § 14k:
Obdobně jako v případě ostatních druhů automatické výměny informací se stanoví procesní
role povinné osoby tak, aby bylo možné subsidiárně postupovat podle daňového řádu.

- 103 K § 14l
K odstavci 1:
Zprostředkovateli oznamovaného přeshraničního oznámení, který je povinnou osobou, tedy
ve vztahu k tomuto uspořádání není alespoň z části vázán profesní mlčenlivostí, se v souladu
se směrnicí DAC 6 stanovuje povinnost jednorázově oznámit informace o tomto uspořádání,
vymezené v § 14m odst. 1. Povinnost podat oznámení však nastane pouze v případě, kdy je
naplněna jedna z podmínek vztahu k České republice stanovená v písmenech a) až d).
Písmena a) až d) tvoří kaskádu, přičemž jsou formulována tak, že vyšší stupeň této kaskády je
relevantní pouze v případě, kdy v žádném členském státě Evropské unie není splněn žádný
z nižších stupňů kaskády. Zprostředkovatel pak podává oznámení v tom členském státě, který
je uveden v nejnižším stupni kaskády, který pro něj platí:
1. Členský stát Evropské unie, ve kterém je daňovým rezidentem.
2. Členský stát Evropské unie, ve kterém má stálou provozovnu, prostřednictvím které
poskytuje služby ve vztahu k danému přeshraničnímu oznamovanému uspořádání.
3. Členský stát Evropské unie, ve kterém je zapsán ve veřejném rejstříku nebo jehož
právem se řídí.
4. Členský stát Evropské unie, ve kterém je registrován v profesním sdružení týkajícím
se právních, daňových nebo poradenských služeb, a to včetně profesních komor.
V případě, že je jiný členský stát uveden v nižším stupni této kaskády, než ve kterém je
uvedena Česká republika, nemá zprostředkovatel oznamovací povinnost podle tohoto zákona.
V případě, že je Česká republika uvedena ve stejném stupni této kaskády, jako jiný členský
stát Evropské unie, postačí, aby zprostředkovatel učinil oznámení pouze v České republice
nebo v tomto jiném členském státě Evropské unie (odstavec 5). V takovém případě však musí
tento zprostředkovatel být schopen prokázat, že takové oznámení učinil. Blíže srov.
důvodovou zprávu k odstavci 5.
K odstavci 2:
I v případě, že je povinnou osobou namísto zprostředkovatele oznamovaného přeshraničního
uspořádání jeho uživatel, se oznamovací povinnost vztahuje pouze na ty uživatele, kteří mají
nejužší vazbu právě na Českou republiku. To je i v tomto případě vyjádřeno kaskádou, která
má však s ohledem na odlišnou povahu uživatele uspořádání jiné vymezení jednotlivých
stupňů. Uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání tak podává oznámení v tom
členském státě, který je uveden v nejnižším stupni kaskády, který pro něj platí:
1. Členský stát Evropské unie, ve kterém je daňovým rezidentem.
2. Členský stát Evropské unie, ve kterém má stálou provozovnu, která má z tohoto
uspořádání prospěch.
3. Členský stát Evropské unie, ve kterém obdrží příjem nebo zde vytváří zisk.
4. Členský stát Evropské unie, ve kterém vykonává činnost.
Směrnice DAC 6 stanoví ve stupni 2 kaskády zvláštní požadavky na stálou provozovnu (tedy
to, že tato stálá provozovna musí mít z uspořádání prospěch), avšak ve stupních 3 a 4 stanoví,
že tyto stupně jsou naplněny pouze tehdy, když uživatel uspořádání nemá v daném státě stálou
provozovnu vůbec. To však vytváří mezeru, protože by pak (ve spíše nepravděpodobném
případě) uživatel uspořádání, který sice má v některém členském státě Evropské unie stálou
provozovnu, ale zároveň tato provozovna nemá z uspořádání prospěch, neměl povinnost toto
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stupňů kaskády. Protože však smysl a účel směrnice DAC 6 směřuje k tomu, aby taková
mezera nevznikla a takové uspořádání oznámeno bylo, lze dovozovat, že podmínka „nemá
stálou provozovnu v členském státě“ podle směrnice DAC 6 v případě stupňů 3 a 4 má být
vykládána tak, že uživatel uspořádání nemá v žádném členském státě stálou provozovnu, jež
má z uspořádání prospěch (tedy stálou provozovnu, které se týká stupeň 2 kaskády).
V případě stupňů 3 a 4 kaskády se pak záměrně neuvádí podmínka, že uživatel uspořádání
v daném státě není daňovým rezidentem ani zde nemá stálou provozovnu, jež má z uspořádání
prospěch, jak stanoví směrnice DAC 6, protože skutečnost, že zde není daňovým rezidentem,
plyne již z toho, že žádný členský stát nenaplňuje stupeň 1 kaskády. To obdobně platí i pro
stálou provozovnu, jež má z uspořádání prospěch, a stupeň 2 kaskády.
I v případě povinné osoby, která je uživatelem oznamovaného přeshraničního uspořádání, se
uplatní pravidla pro případ, kdy je ve stejném stupni kaskády více členských států Evropské
unie (odstavec 5).
K odstavci 3:
V případě typizovaného přeshraničního uspořádání se vedle povinnosti prvotního oznámení
stanoví v souladu se směrnicí DAC 6 navíc povinnost průběžně aktualizovat informace
o užívání tohoto uspořádání.
Tato povinnost primárně stíhá zprostředkovatele takového uspořádání, uvedeného v odstavci
1, avšak v případě, že je tento vázán profesní mlčenlivostí a oznamovací povinnost přešla na
uživatele tohoto uspořádání uvedeného v odstavci 2, musí aktualizované informace o své
osobě sdělit přímo tento uživatel.
K odstavci 4:
V praxi může nastat situace, kdy má povinnost učinit oznámení podle odstavce 3 a případně
i podle odpovídající zahraniční právní úpravy v jiném členském státě Evropské unie více
uživatelů oznamovaného přeshraničního uspořádání. V souladu se směrnicí DAC 6 pro
takový případ stanoví kaskáda, přičemž povinnost oznámit informace o uspořádání má pouze
ten jeho uživatel, který se nachází na nejnižším stupni kaskády:
1. Uživatel uspořádání, který toto uspořádání dohodl s jeho zprostředkovatelem.
2. Uživatel uspořádání, který řídí nebo koordinuje zavedení tohoto uspořádání.
V případě, že je takových uživatelů více, uplatní se odstavec 6.
K odstavci 5:
V případě, že jedné povinné osobě, ať již zprostředkovateli oznamovaného přeshraničního
uspořádání, nebo jeho uživateli, vznikne povinnost učinit oznámení v České republice
a v některém z dalších členských států Evropské unie, postačí, když toto oznámení učiní
pouze v jednom z nich.
Skutečnost, že oznámení bylo podáno v jiném členském státě Evropské unie, nemusí povinná
osoba ohlásit správci daně, avšak musí o tom uchovat příslušné doklady (§ 14o odst. 1).
K odstavci 6:
V případě, že k jednomu oznamovanému přeshraničnímu uspořádání přísluší více povinných
osob, bez ohledu na to, ve kterém členském státě Evropské unie se tyto osoby nacházejí,
postačí, když oznámení učiní pouze jedna z nich. To však platí pouze v případě, kdy tyto
povinné osoby mají ohlásit stejný rozsah informací.
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daně, avšak musí o tom uchovat příslušné doklady (§ 14o odst. 1).
K § 14m
K odstavci 1:
V souladu se směrnicí DAC 6 se stanoví povinné náležitosti oznámení o oznamovaném
přeshraničním uspořádání. Oznámení bude činěno elektronicky prostřednictvím předepsané
datové zprávy, půjde tak o elektronické formulářové podání. Přesný obsah jednotlivých
datových polí proto bude dán tímto formulářem, avšak současně platí, že s výjimkou
obecných náležitostí podání nemůže být vyžadováno nic nad rámec údajů vymezených
v odstavci 1.
1. Údaje o zprostředkovateli a uživatelích: uvedou se údaje o všech zprostředkovatelích,
kteří jsou ve vztahu k oznamovanému uspořádání povinné osobě známi a dále údaje
o uživatelích tohoto uspořádání. Ve vztahu k uživateli se uvedou údaje o uživateli,
kterému bylo toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení nebo který je připraven jej
zavést, případně již učinil první krok k jeho zavedení, a to spolu s jeho přidruženými
entitami, protože se u nich dá očekávat, že budou z oznamovaného uspořádání také
benefitovat.
V případě typizovaného uspořádání se údaje o uživateli neuvedou v prvotním oznámení,
pokud již nebudou k dispozici, protože je uspořádání teprve nabízeno na trhu, aniž by již
nutně muselo mít již svého uživatele.
Předmětem oznámení není informace o tom, zda uživatel uspořádání v daném zdaňovacím
období skutečně používá.
2. Údaje o charakteristickém znaku: protože oznamovací povinnosti podléhají ta
přeshraniční uspořádání, která naplňují alespoň jeden charakteristický znak, je v oznámení
nutné určit, naplnění kterého charakteristického znaku vedlo ke vzniku oznamovací
povinnosti, a současně k tomu uvést, jakým způsobem k tomuto naplnění došlo. Pokud je
takových znaků více, uvedou se údaje o všech z nich.
3. Údaje o uspořádání: některá přeshraniční uspořádání jsou popsána v odborné literatuře
a mezi odbornou veřejností jsou pro ně vžita všeobecně známá označení, například
Double Irish, Dutch Sandwich, Single Malt, the Green Jersey nebo karusel. Pokud takové
označení neexistuje nebo není vžito, není nutné jej uvádět.
Vedle tohoto označení se v oznámení dále popíše obsah uspořádání, tedy jaké kroky toto
uspořádání předepisuje učinit, aby bylo dosaženo daňové výhody, a popis toho, v čem tato
výhoda spočívá.
Smyslem tohoto popisu není porušení obchodního tajemství a dalších zákonem
chráněných zájmů. Pokud na ně však uspořádání spoléhá, pak nelze postupovat tak, že
bude učiněno kusé oznámené, ze kterého tyto skutečnosti budou bez dalšího vypuštěny,
např. s uvedením slov „[vypuštěno z důvodu obchodního tajemství]“. Naopak v takovém
případě musí být popis uspořádání zobecněn tak, aby byl výstupem souvislý text, který
sám o sobě nebude představovat porušení obchodního tajemství a nebude ohrožovat
veřejný pořádek. Vymezení chráněného okruhu informací je stejné, jako podle § 21 odst.
1 zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Obchodní tajemství vymezuje občanský zákoník v § 504, přičemž platí, že obchodním
tajemstvím není každá informace, kterou její držitel za obchodní tajemství prohlásí, ale
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občanského zákoníku.
Pokud jde o samotné oznamované přeshraniční uspořádání jako celek, nelze se dovolávat
toho, že představuje obchodní tajemství, protože takový výklad by popřel obsah zaváděné
regulace.
4. Údaje o prvním kroku v zavedení uspořádání: v případě uspořádání na míru je třeba uvést
den, ke kterému již buď byl učiněn první krok k jeho zavedení u uživatele, nebo pokud se
tak ještě nestalo, den, ke kterému se učinění tohoto prvního kroku předpokládá.
Nejpozději od tohoto dne běží lhůta pro oznámení daného uspořádání. Tyto údaje se člení
podle jednotlivých uživatelů.
V případě typizovaného uspořádání se údaje o prvním kroku v zavedení uspořádání
neuvedou v prvotním oznámení, pokud již nebudou k dispozici, protože je uspořádání
teprve nabízeno na trhu, aniž by již nutně muselo mít svého uživatele, který by mohl činit
první krok k jeho zavedení.
5. Údaje o právním základu uspořádání: uvedou se všechna ustanovení právních předpisů,
dalších vnitrostátních normativních právních aktů a mezinárodních smluv, na kterých
uspořádání závisí, tedy zejména těch, jejichž slabin má být v uspořádání využíváno, a to
včetně ustanovení právních předpisů států, které nejsou členskými státy Evropské unie.
6. Údaje o hodnotě uspořádání: uvedou se údaje o tržní hodnotě uspořádání. Nejde
o hodnotu daňové výhody, která má být uspořádáním dosažena.
7. Údaje o dotčených členských státech Evropské unie: uvede se seznam členských států
Evropské unie, ve kterých jsou daňovými rezidenty uživatelé oznamovaného uspořádání.
Vedle toho se uvedou další členské státy Evropské unie, na které může mít uspořádání
vliv nebo ve kterých například oznamované uspořádání předepisuje činit kroky, aby bylo
dosaženo daňové výhody.
8. Údaje o dalších osobách, které by mohly být uspořádáním dotčeny: uvedou se údaje
o dalších osobách nebo jednotkách bez právní osobnosti, které sice nejsou ani uživateli
uspořádání, ani jeho zprostředkovateli, tedy se na něm přímo nepodíjí, ale mohly by jím
být ovlivněny. Uvedou se pouze ty osoby, které mají vztah k některému členskému státu
Evropské unie (tímto vztahem může být zejména občanství, sídlo, bydliště nebo daňové
rezidenství) a spolu s tím se v oznámení tento stát označí.
Pokud profesní mlčenlivost znemožňuje zprostředkovateli oznamovaného přeshraničního
uspořádání uvést některé z údajů uvedených v odstavci 1, tak zprostředkovatel tyto údaje
neuvede a uvede jej namísto něj uživatel tohoto uspořádání.
K odstavci 2:
Stanovují se náležitosti oznámení o změně informací v případě povinnosti podávat pravidelné
oznámení o změnách v typizovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání (§ 14l odst. 2),
pokud to povinné osobě neznemožňuje povinnost zachovat profesní mlčenlivost. V oznámení
o změnách se v souladu se směrnicí DAC 6 uvedou pouze informace týkající se uživatelů
tohoto uspořádání.
K odstavci 3:
V souladu se směrnicí DAC 6 se vymezuje okruh údajů, které se v oznámení uvádějí
o zprostředkovateli uspořádání, uživateli uspořádání a dalších osobách, které by mohly být
dotčeny uspořádáním.
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V souladu se směrnicí DAC 6 se před poskytnutím informací Ministerstvu financí a Evropské
komisi vyloučí informace týkající se konkrétního uživatele uspořádání nebo obsahující
informace o obsahu tohoto uspořádání, protože tyto nejsou potřebné pro vyhodnocení
statistických údajů o využívání oznamovaných přeshraničních uspořádání.
K § 14n
Při všech lhůtách podle tohoto ustanovení se uplatní počítání času podle daňového řádu.
K odstavcům 1 a 2:
Standardní lhůtou pro podání oznámení je 30 dnů ode dne, kdy nastala první z vymezených
událostí týkajících se zavedení uspořádání.
Zpřístupněním pro zavedení se rozumí skutečnost, že je uspořádání hotové, obchodovatelné
a nabízené na trhu.
Připravením k zavedení se rozumí skutečnost, že bylo dokončeno přizpůsobení uspořádání na
míru konkrétního uživatele.
Tyto lhůty se uplatní jak pro povinné osoby, které jsou zprostředkovatelem oznamovaného
přeshraničního uspořádání, tak pro povinné osoby, které jsou uživatelem tohoto uspořádání.
K odstavci 3:
V případě vedlejšího zprostředkovatele se uplatní zvláštní počátek 30 denní lhůty. Ta počíná
v den, kdy vedlejší zprostředkovatel poprvé vyvinul činnost v souvislosti s uspořádáním, tedy
začal realizovat zakázku, kterou má v rámci navrhování, nabízení či realizace uspořádání
plnit. I v tomto případě však platí objektivní limit této lhůty stanovený v odst. 1, tedy lhůta 30
dnů započne poprvé běžet ode dne, kdy je uspořádání již hotové, obchodovatelné a nabízené
na trhu.
K odstavci 4:
Oznámení o změnách typizovaného oznamovaného přeshraničního uspořádání se podává
pouze za ta kalendářní čtvrtletí, ve kterých došlo k změně údajů o tomto uspořádání, tedy kdy
vznikly nové údaje, nebo byly změněny údaje dříve poskytnuté. Lhůta pro oznámení činí 30
dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.
K § 14o
Směrnice DAC 6 v čl. 8ab odst. 15 stanoví, že „[z]e skutečnosti, že orgány daňové správy
jsou nečinné ve vztahu k přeshraničnímu uspořádání, které se má oznamovat, nelze vyvozovat
potvrzení platnosti nebo daňového zacházení ve vztahu k takovému uspořádání.“
Tuto skutečnost by samo o sobě nebylo nutné bez dalšího zákonem upravovat, protože aby
bylo nutné vylučovat takové účinky nečinnosti správce daně, muselo by nejprve platit, že
nečinnost správce daně takové má, což však de lege lata neplatí.
V návaznosti na široké vymezení daňových stanovisek s přeshraničním prvkem, které se
podle § 13u an. zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní vyměňují mezi členskými
státy Evropské unie, by však mohlo být dovozováno, že absence kroků správce daně vůči
zprostředkovateli nebo uživateli oznámeného uspořádání může být postupem resp. úkonem
správce daně, které by mohly založit předběžné daňové rozhodnutí resp. předběžné posouzení
převodních cen.
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nedošlo k vytvoření právní nejistoty na straně správce daně a osob zúčastněných na správě
daní.
K § 14p
Protože směrnice DAC 6 ukládá povinnost prokázat některé skutečnosti a protože je třeba
zpětně posuzovat řádnost plnění povinností podle tohoto zákona, stanoví se povinnost
uchovávat doklady.
Obdobně jako v případě ostatních druhů automatické výměny informací se pro uchovávání
dokladů stanoví desetiletá lhůta pro uchovávání dokladů souvisejících s plněním povinností
stanovených při automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli
přeshraničních uspořádání.
K § 14q
Stanoví se stejný způsob podávání oznámení, jaký se používá i v případě ostatních druhů
automatické výměny informací (srov. § 13m a § 13zo).
K § 14r
K odstavci 1:
Povinným osobám se stanovuje povinnost uchovávat doklady (§ 14o), přičemž aby tato
povinnost nebyla imperfektní, musí být s jejím nesplněním spojena sankce. Obdobně jako
v případě jiných druhů automatické výměny informací (§ 13n a § 13zp) se stanoví, že touto
pokutou bude pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a daňového řádu.
K odstavci 2:
Zprostředkovatelům oznamovaných přeshraničních uspořádání, kteří jsou ve vztahu k tomuto
uspořádání vázáni profesní mlčenlivostí, a uživatelům oznamovaných přeshraničních
uspořádání se stanovuje informační povinnost (§ 14j), přičemž aby tato povinnost nebyla
imperfektní, musí být s jejím nesplněním spojena sankce. Obdobně jako v případě jiných
druhů automatické výměny informací (§ 13n a § 13zp) se stanoví, že touto pokutou bude
pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a daňového řádu.
K odstavci 3:
Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy je nedostatečná v případě povinnosti učinit
oznámení, protože nemá vynucovací charakter. Z tohoto důvodu se stejně jako v případě
jiných druhů automatické výměny informací (§ 13n a § 13zp) stanoví, že tato povinnost bude
vynucována pořádkovou pokutou.
Výše horní hranice pořádkové pokuty odpovídá standardní horní hranici pro porušení
procesních povinností nepeněžité povahy při správě daní (§ 247 odst. 2 daňového řádu).
K sankcím obecně:
V případě všech pokut podle tohoto ustanovení se uplatní § 248 daňového řádu, podle kterého
při stanovení výše pokuty dbá správce daně na to, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru
k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní.
K § 14s
V souladu se směrnicí DAC 6 se stanoví lhůta pro poskytnutí informace o oznamovaném
přeshraničním uspořádání. Informace se poskytují za kalendářní čtvrtletí, vždy do 1 měsíce po
jeho skončení, přičemž se uplatní počítání času podle daňového řádu.
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stanoví, že k první výměně informací má dojít do 31. října 2020, avšak při jednání se zástupci
Evropské komise při přípravě transpozičního předpisu byla diskutována otázka počítání času
a zástupci Evropské komise ujistili členské státy, že s ohledem na různé zvyklosti v počítání
lhůt v jednotlivých členských státech je přípustné, aby k výměně došlo o několik dní později,
než stanoví směrnice. Pokud se toto obecné pravidlo vztáhne i na první výměnu informací,
pak lze konstatovat, že postačí obecná právní úprava obsažena v tomto ustanovení a není třeba
zavádět zvláštní přechodné ustanovení upravující o 1 den kratší lhůtu pro učinění první
výměny informací.
Ustanovení navazuje na § 12a a obdobně jako v případě automatické výměny informací
o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem budou oznámené informace poskytnuty
všem členským státům Evropské unie.
K bodu 9 (§ 14)
Po doplnění nového oddílu 6 do části první hlavy III dílu 2 by počet ustanovení začínajících
číslem 13 již vysoce převyšoval číslo 60. Z legislativně-technických důvodů tedy dochází ke
sloučení § 14 a § 15 do jediného § 15 s tím, že pro automatickou výměnu informací budou
použita ustanovení začínající číslem 14.
K bodu 10 (§ 15)
Z legislativně-technických důvodů dochází ke sloučení právní úpravy tzv. spontánní výměny
informací tak, aby tato výměna byla upravena pouze v jediném ustanovení. Nové odstavce
1 a 2 odpovídají dosavadnímu § 14 odst. 1 a 2. Nové odstavce 3 a 4 odpovídají dosavadnímu
§ 15 odst. 1 a 2.
K bodu 11 (Příloha č. 3 k zákonu)
Směrnice DAC 6 ani návrh zákona nevymezují pojem „uspořádání“. Namísto toho stanoví
sadu znaků, které musí být naplněny, aby bylo dané přeshraniční uspořádání nutné oznámit.
Jak již bylo uvedeno výše, skutečnost, že přeshraniční uspořádání naplní charakteristický
znak, sama o sobě neznamená, že je toto uspořádání používáno k vyhýbání se daňovým
povinnostem, a vůči jeho uživateli nebudou pouze na základě informací uvedených
v oznámení o tomto uspořádání uplatňovány žádné sankce.
Příloha se dělí na dvě hlavy. V hlavě I je vymezen tzv. test hlavního přínosu, jehož splnění je
podmínkou pro uplatnění některých charakteristických znaků. V hlavě II je pak vymezeno
celkem 15 charakteristických znaků rozdělených do 5 skupin. Každá skupina
charakteristických znaků je uvedena v samostatném článku hlavy II. Aby bylo přeshraniční
uspořádání klasifikováno jako oznamované přeshraniční uspořádání, postačí, aby naplnilo byť
jeden charakteristický znak.
Uspořádání splní test hlavního přínosu, pokud alespoň jedním z hlavních přínosů, které může
jeho uživatel s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti přiměřeně očekávat, je
získání daňové výhody.
Test hlavního přínosu:
Některé charakteristické znaky lze uplatnit pouze v případě, kdy je splněn tzv. test hlavního
přínosu. Konkrétně jde o všechny znaky ze skupiny obecných charakteristických znaků
spojených s testem hlavního přínosu (čl. A), všechny znaky ze skupiny zvláštních
charakteristických znaků spojených s testem hlavního přínosu (čl. B), a některé subvarianty
charakteristického znaku vyvedení příjmu (čl. C odst. 1 písm. b) bod 1 a čl. C odst. 1 písm. c)
a d)).
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charakteristickým znakem uspořádání (tedy určitou vlastností či rysem uspořádání) a daňovou
výhodou, kterou lze očekávat, pokud bude uspořádání použito.
Důvodem pro zavedení testu hlavního přínosu je skutečnost, že jinak by některé
charakteristické znaky byly příliš široké, aniž by však vypovídaly cokoliv o posuzovaném
uspořádání. Typickým příkladem je charakteristický znak důvěrnosti. Při poradenské činnosti
je zcela typické, uzavřít s klientem dohodu o mlčenlivosti (např. tzv. Non-Disclosure
Agreement neboli NDA). Uzavření takové dohody však samo o sobě nepředstavuje naplnění
znaku důvěrnosti. Charakteristický znak důvěrnosti, jako charakteristický znak spojený
s testem hlavního přínosu, je naplněn až ve chvíli, kdy je mlčenlivost součástí daného
uspořádání právě proto, aby uspořádání dosáhlo daňové výhody, například proto, že využívá
určité málo známé skutečnosti, která musí zůstat i nadále málo známá, protože by jinak mohl
správce daně či zákonodárce podniknout kroky, na základě kterých by uspořádání přestalo
přinášet užitek. To lze demonstrovat na příkladu z oblasti mimo daňové právo. Před určitým
časem bylo možné vyhnout se postihu za některé dopravní přestupky tím, že obviněný
z přestupku odmítl vypovídat s poukazem na to, že vozidlo řídila osoba blízká, kterou odmítá
vystavit hrozbě stíhání za přestupek. Tento postup fungoval do té doby, dokud nebyl natolik
všeobecně známý, že zákonodárce přistoupil k přijetí právní úpravy objektivní odpovědnosti
za přestupek provozovatele vozidla (§ 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)). V daném případě
by bylo možné hovořit také o uspořádání, byť ne daňovém, ale sloužícím k vyhnutí se sankci
za přestupek. Toto uspořádání však mohlo fungovat pouze do té doby, než se nestalo
všeobecně známým, protože následně proti němu bylo učiněno protiopatření.
Lze tak shrnout, že pokud dané uspořádání vede k daňové výhodě právě proto, že naplňuje
posuzovaný charakteristický znak, a pokud by daný znak nemělo, pak by k daňové výhodě
nevedlo, pak je splněn test hlavního přínosu.
Pokud naopak dané uspořádání vede k daňové výhodě, ať již daný charakteristický znak jinak
naplňuje nebo nenaplňuje, pak test hlavního přínosu splněn není, protože to není právě tento
znak, který k zisku daňové výhody vede. Pokud tak například uspořádání umožňuje docílit
daňové výhody bez ohledu na to, zda je veřejně známé či nikoliv, pak nenaplňuje
charakteristický znak důvěrnosti, i když je s uspořádáním nakládáno důvěrně. V daném
případě má ale zachování důvěrnosti jiný důvod než získání daňové výhody, například může
jít o prostou ochranu know-how zprostředkovatele.
Daňovou výhodou je pak prospěch, který by mohl vzniknout v důsledku vyhýbání se
daňovým povinnostem, tedy zejména dosažení nižší daně v některém státě nebo jurisdikci.
Skupina obecných charakteristických znaků spojených s testem hlavního přínosu
(čl. A):
Tato skupina obsahuje charakteristické znaky, které se primárně zaměřují na uspořádání, která
využívají nové a doposud neznámé způsoby, jak získávat daňovou výhodu. Nezaměřují se
proto na konkrétní přesně vymezená jednání, jako charakteristické znaky v ostatních
skupinách, ale namísto toho jde spíše o obecné heuristické znaky, která dané uspořádání
zvýrazní a nasměrují na něj pozornost.
Protože jde o obecné heuristické znaky, je pro jejich naplnění bezpodmínečně nutné, aby
došlo k naplnění testu hlavního přínosu (srov. popis a příklad výše u testu hlavního přínosu).
Charakteristický znak důvěrnosti (čl. A odst. 1) je vymezen proto, že u uspořádání, jehož
přínos pro získání daňové výhody závisí na tom, zda je veřejně známé, hrozí, že využívá
zatím neznámé mezery nebo chyby v daňovém systému, ať již jde o chybu v zákoně či
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oznamovací povinnosti.
Charakteristický znak odměny (čl. A odst. 2) je vymezen proto, že u uspořádání, jehož přínos
pro získání daňové výhody závisí na tom, zda zprostředkovatel získá její část, hrozí, že
uspořádání využívá takové mezery nebo chyby v daňovém systému, ať již jde o chybu
v zákoně či v postupu správce daně, že se uživateli vyplatí za něj zaplatit vyšší cenu, protože
není běžně známé a dostupné na trhu (pokud by bylo běžně dostupné na trhu, pak by jeho
uživatel nebyl ochoten zaplatit vyšší cenu odvozenou od výše daňové výhody blíže srov.
OECD. Mandatory Disclosure Rules. Action 12: 2015 Final Report. Paris: OECD Publishing,
2015. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. ISBN 978-92-64-24144-2. DOI
10.1787/9789264241442-en. str. 40). Z tohoto důvodu se stanoví, že takové uspořádání
podléhá oznamovací povinnosti.
Charakteristický znak standardnosti (čl. A odst. 3) se zásadně překrývá s vymezením
typizovaného uspořádání (§ 14e odst. 1). Pokud je tak možné sestavit takové uspořádání, které
je možné bez podstatných úprav rovnou zavést u jeho uživatele, který tím získá daňovou
výhodu, hrozí, že byla odhalena nežádoucí slabina daňového systému, ať již jde o daňové
zákony nebo postupy správce daně. Z tohoto důvodu se stanoví, že takové uspořádání podléhá
oznamovací povinnosti.
Skupina zvláštních charakteristických znaků spojených s testem hlavního přínosu
(čl. B):
Tato skupina obsahuje charakteristické znaky, které využívají známé principy a postupy,
kterými je možné docílit neoprávněné daňové výhody. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby byla
uspořádání, která jsou na těchto principech a postupech založena, oznamována. I když jde ale
o principy a postupy, o kterých je známo, že byly a jsou využívány k vyhýbání se daňovým
povinnostem, může přesto nastat situace, kdy jsou činěny nezávisle na získání daňové
výhody, protože sledují jiný cíl. Z tohoto důvodu jsou tyto charakteristické znaky spojeny
s testem hlavního přínosu.
Charakteristický znak využití ztráty (čl. B odst. 1) je vymezen proto, že jsou známy případy,
kdy docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem tak, že byla pořízena ztrátová společnost,
byla ukončena její činnost a její ztráta použita ke snížení vlastní daně, aniž by pořízení takové
společnosti mělo jiný ekonomický důvod než právě dosažení této daňové výhody. Tento
charakteristický znak je však spojen s testem hlavního přínosu, protože pořizování ztrátových
společností a případné ukončení jejich činnosti může sledovat i jiný cíl. Například si lze
představit uspořádání, jehož cílem je získat za nízkou cenu práva průmyslového vlastnictví
držená různými společnostmi tak, že je vyhledána společnost s nízkou hodnotou, ať již proto,
že je ve ztrátě, nebo proto, že se k tomuto stavu blíží, je pořízena za nízkou cenu, tato práva
budou převedena na jejího nabyvatele a následně bude ukončena její činnost. Jde tak také
o vyvíjení vykonstruovaných kroků, avšak popsané uspořádání není zaměřeno na získání
daňové výhody, a proto by nemělo splňovat test hlavního přínosu.
Charakteristický znak změny charakteru příjmu (čl. B odst. 2) je vymezen proto, že jsou
známy případy, kdy docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem tak, že byl účelově
měněn jeden druh příjmů na jiný, a to pouze z toho důvodu, aby došlo k získání daňové
výhody.
Charakteristický znak kruhové transakce (čl. B odst. 3) je vymezen proto, že jsou známy
případy, kdy docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem tak, že byl sestaven
vykonstruovaný uzavřený řetězec transakcí, v rámci kterého lze dosáhnout toho, že je vstupní
aktivum započteno či jinak zrušeno.
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(čl. C):
Tato skupina obsahuje charakteristické znaky, které využívají známé principy a postupy,
kterými je možné docílit neoprávněné daňové výhody, a to v souvislosti s přeshraničními
transakcemi.
Charakteristický znak vyvedení příjmu (čl. C odst. 1) je vymezen proto, že jsou známy
případy, kdy docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem tak, že byl tento příjem vyveden
do zahraničí přidružené entitě, kde následně nebyl zdaněn.
Tento charakteristický znak má 5 variant, které postihují různé způsoby, jak může k vyvedení
příjmu dojít. Zatímco u 2 variant lze bez dalšího dospět k tomu, že dané uspořádání by mělo
být oznamováno, tak u 3 variant je nutné současné splnění testu hlavního přínosu, protože
daná přeshraniční transakce ještě sama o sobě nemusí představovat vyvedení příjmu.
Zejména je třeba oznamovat uspořádání, která spočívají v tom, že mají být prováděny platby
přidružené entitě, která buď není nikde daňovým rezidentem, nebo sice je daňovým
rezidentem v některém státě nebo jurisdikci, ale tento stát nebo jurisdikce jsou Evropskou unií
či Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) považovány za nespolupracující.
V případě ostatních přeshraničních transakcí je rozhodné, zda je tato transakce činěna proto,
aby byla dosažena daňová výhoda. Při tom ale platí, že pouze z toho, že byly naplněny
podmínky charakteristického znaku, nelze dovozovat splnění testu hlavní příčiny. Je tak
nutné, aby nastala i další okolnost, ze které by bylo možné usuzovat, že je tento test splněn.
Charakteristický znak vícenásobného odpisování (čl. C odst. 2) je vymezen proto, že jsou
známy případy, kdy docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem tak, že byly ve více
státech uplatňovány odpisy z jednoho majetku, čímž došlo ke znásobení celkových
uplatněných nákladů a tím ke snížení základu daně.
Charakteristický znak vícenásobného osvobození od dvojího zdanění (čl. C odst. 3) je
vymezen proto, že jsou známy případy, kdy docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem
tak, že ve více státech bylo uplatněno vyloučení dvojí zdanění, čímž došlo k dvojímu
nezdanění.
Charakteristický znak různého ocenění (čl. C odst. 4) je vymezen proto, že jsou známy
případy, kdy docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem tak, že při přeshraničním
převodu aktiv došlo k různému ocenění protiplnění za tato aktiva, což může vést k vyvádění
zisků.
Skupina zvláštních charakteristických znaků týkajících se automatické výměny
informací a skutečného vlastnictví (čl. D):
Charakteristické znaky zařazené v této skupině se zaměřují na obcházení opatření, které mají
samy o sobě za cíl zamezit daňovým únikům. Jde o automatickou výměnu informací
oznamovaných finančními institucemi (§ 13a an.) podle směrnice DAC 2 a podle Společného
standardu pro oznamování (CRS) vydaného OECD a o zjišťování skutečných majitelů podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.
Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi spočívá v tom, že jsou
informace o zůstatcích na finančních účtech cizích daňových rezidentů automaticky
vyměňovány se státy a jurisdikcemi, ve kterých jsou tyto osoby daňovými rezidenty. Toto
opatření tak má ztěžovat to, aby se určitá osoba nebo jednotka bez právní osobnosti vyhnula
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tedy mimo dosah svého správce daně.
Na obcházení automatické výměny informací oznamovaných finančními institucemi se
zaměřuje charakteristický znak obcházení Společného standardu pro oznamování
(čl. D odst. 1). Při výměně informací se o finančních účtech se Spojenými státy Americkými
podle tzv. dohody FATCA (Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní
předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako
Foreign Account Tax Compliance Act vyhlášená pod č. 72/2014 Sb. m. s.) se nepostupuje
podle Společného standardu pro oznamování, a proto obcházení této výměny nenaplňuje tento
charakteristický znak. Naopak však platí, že pokud by dané uspořádání využilo skutečnosti, že
se výměna podle dohody FATCA liší a jako jeden z kroků zahrnovalo založení ve Spojených
státech amerických, s tím, že tento nesmí být založen v členském státě Evropské unie, šlo by
o naplnění tohoto znaku (čl. D odst. 1 písm. c)).
Vymezení charakteristického znaku obcházení Společného standardu pro oznamování
obsahuje demonstrativní výčet typických způsobů, jak může být společný standard obcházen:
•

Společný standard pro oznamování vymezuje pojem finanční účet (srov. čl. C přílohy
č. 1 k zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní), přičemž oznamování podléhají
pouze údaje o finančních účtech. Není však vyloučena existence obdobných produktů,
které sice nenaplní definici finančního účtu podle tohoto standardu, ale mohou sloužit
k podobným účelům. Uspořádání, které spoléhá na využití takových produktů, naplní
charakteristický znak obcházení Společného standardu pro oznamování.

•

Výměna informací podle Společného standardu pro oznamování probíhá pouze se
zúčastněnými státy uplatňujícími tento standard (§ 13e odst. 4 zákona o mezinárodní
spolupráci při správě daní). Převedením aktiv do států nebo jurisdikcí neuplatňujících
Společný standard pro oznamování dojde k tomu, že tato aktiva nebudou podléhat
oznamování podle Společného standardu pro oznamování a následné automatické výměně
informací. Protože převedení takových aktiv může být vedeno právě snahou o obcházení
Společného standardu pro oznamování, naplní takové uspořádání charakteristický znak
obcházení Společného standardu pro oznamování.

•

Změna charakteru příjmu nebo majetku, o kterém jsou jinak vyměňovány informace podle
Společného standardu pro oznamování, na příjem nebo majetek, o kterém tyto informace
vyměňovány nejsou, může být vedeno právě snahou o obcházení Společného standardu
pro oznamování, a tedy takové uspořádání naplní charakteristický znak obcházení
Společného standardu pro oznamování.

•

Podle Společného standardu pro oznamování jsou finanční instituce členěny na
oznamující a neoznamující finanční instituce. Pokud uspořádání předepisuje, aby byl
změněn charakter finanční instituce takovým způsobem, že zanikne povinnost poskytovat
informace o finančních účtech, může být tato změna vedena právě snahou o obcházení
Společného standardu pro oznamování a takové uspořádání naplní charakteristický znak
obcházení Společného standardu pro oznamování. Totéž platí v případě, kdy uspořádání
předepisuje změnu charakteru finančního účtu tak, aby nepodléhal oznamovací
povinnosti.

•

V případě některých oznamovaných osob předepisuje Společný standard pro oznamování
méně povinností, pokud jde o výměnu informací o jejich finančních účtech. Takovými
osobami jsou například aktivní nefinanční entity (čl. D přílohy č. 1 k zákonu
o mezinárodní spolupráci při správě daní). Použití takových entit nebo právních struktur,
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právě snahou o obcházení Společného standardu pro oznamování, a tedy naplní
charakteristický znak obcházení Společného standardu pro oznamování. Právní strukturou
se rozumí zejména společnost podle § 2716 an. občanského zákoníku, komplex smluv,
koncern a další uskupení, která mají určitý právní základ, ale netvoří sama o sobě ani
osobu, ani jednotku bez právní osobnosti.
•

Společný standard pro oznamování předepisuje postupy náležité péče (srov. přílohu
č. 2 k zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní), které musí finanční instituce
dodržovat při identifikaci oznamovaných finančních účtů. Tyto postupy zahrnují například
získání čestného prohlášení od majitele účtu, vyhledávání v záznamech apod. Uspořádání,
které nabádá k využívání slabin těchto postupů nebo obcházejících je, může být vedeno
právě snahou o obcházení Společného standardu pro oznamování, a tedy naplní
charakteristický znak obcházení Společného standardu pro oznamování. To platí také
v případě, kdy uspořádání spoléhá na to, že v určitém státě nebo jurisdikci není účinně
vymáháno dodržování těchto postupů.

Obdobně jedním z cílů zjišťování skutečných majitelů právnických osob a jednotek bez
právní osobnosti je to, aby nemohl být před správci daně ukrýván majetek za pomoci
nepřehledné vlastnické struktury.
Uspořádání, která se zaměřují na oslabování nebo obcházení těchto opatření, tak
zprostředkovaně vedou i k vyhýbání se daňovým povinnostem. Z tohoto důvodu se stanoví, že
taková uspořádání podléhají oznamovací povinnosti.
Na obcházení zjišťování skutečného majitele se pak zaměřuje charakteristický znak zastření
skutečného vlastnictví (čl. D odst. 2). Tento znak naplní uspořádání, které předepisuje
zkonstruování netransparentního právního řetězce nebo netransparentního řetězce skutečných
majitelů splňující předepsané podmínky.
Skupina zvláštních charakteristických znaků týkajících se převodních cen (čl. E):
Poslední skupina zvláštních charakteristických znaků se týká oblasti tzv. převodních cen, tedy
transakcí mezi spojenými osobami, při kterých musí být dodržena tzv. zásada tržního odstupu
(arm-length principle), tedy to, že transakce mezi těmito osobami musí být prováděny za tržní
ceny, tedy za takové ceny, jako kdyby tyto osoby nebyly spojené. Při nedodržení zásady
tržního odstupu, tedy v případě, kdy je transakce uskutečněna za netržní ceny, může dojít
k zásadním daňovým únikům. Aby se tomu předešlo, může v takovém případě dojít k úpravě
výše základu daně. Z těchto důvodů je oblasti převodních cen věnována zvýšená pozornost,
a to zejména na mezinárodní úrovni.
Důsledné dodržování zásady tržního odstupu je nákladné, protože s sebou nese zvýšené
administrativní náklady a to jak pro daňové subjekty, tak pro správce daně. Z tohoto důvodu
mohou vznikat tzv. pravidla bezpečných přístavů, sady pravidel zjednodušujících povinnosti
při plnění povinnosti dodržet zásadu tržního odstupu, například pro malé a střední podniky.
Zatímco v minulosti byl mezinárodní postoj k pravidlům bezpečného přístavu veskrze
negativní (srov. např. OECD. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administrations. Paris: OECD Publishing, 2010. ISBN 978-92-6409018-7), tento trend se v poslední době obrací a připouštějí se jak pravidla jednostranně
vyhlášená, tak zejména pravidla dohodnutá bilaterálně či multilaterálně a zakotvená
v mezinárodní smlouvě (srov. OECD. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administrations. Paris: OECD Publishing, 2017. ISBN 978-92-6426512-7).
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je vymezen proto, že jsou známy případy, kdy docházelo k vyhýbání se daňovým
povinnostem tak, že byla využita jednostranně zavedená pravidla bezpečného přístavu pro
převodní ceny. Tato jednostranně zavedená pravidla přirozeně nejsou koordinována s druhým
státem nebo jurisdikcí, a proto může být jedna transakce posouzena různě co do její hodnoty.
Výsledkem tak může být dosažení daňové výhody nebo dokonce dvojího nezdanění.
Charakteristický znak využití těžko ocenitelných nehmotných aktiv (čl. E odst. 2) je
vymezen proto, že jsou známy případy, kdy docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem
tak, že si spojené osoby navzájem převáděly těžko ocenitelná nehmotná aktiva, například
investiční nástroje jako deriváty, čímž mohlo docházet k jejich nadhodnocení a v důsledku
toho k navýšení nákladů na straně osoby, která tyto investiční nástroje získala, čímž mohlo
dojít ke snížení základu daně a tedy i ke vzniku daňové výhody.
Charakteristický znak využití vnitroskupinového přeshraničního převodu funkcí, rizik
nebo aktiv (čl. E odst. 3) je vymezen proto, že jsou známy případy, kdy docházelo
k vyhýbání se daňovým povinnostem tak, že byla změněna struktura skupiny spojených osob
tak, že činnosti, aktiva nebo rizika jedné nebo více těchto osob nebo jednotek bez právní
osobnosti byly přeneseny na zahraniční osoby nebo jednotky bez právní osobnosti z této
skupiny, a to v takové míře, že se v horizontu 3 let očekává více než 50% pokles ročních
zisků před úroky a zdaněním (ekonomický ukazatel EBIT) osob nebo jednotek, které tyto
funkce, aktiva nebo rizika převedly. Tento postup může indikovat připravované vyvádění
zisků do jiného státu nebo jurisdikce.
K čl. VII – přechodná ustanovení
Směrnice DAC 6 stanoví, že oznamovací povinnosti podléhají také ta oznamovaná
přeshraniční uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok mezi dnem vstupu směrnice
v platnost (20 dnů po 5. červnu 2018, tedy 25. června 2018) a dnem účinnosti tohoto zákona.
Z pohledu tohoto zákona tak jde o nepravě retroaktivní povinnost, která sice nastane až po
účinnosti tohoto zákona (lhůta běží do 31. srpna 2020), avšak týká se skutečností, které
nastaly přede dnem účinnosti tohoto zákona. Nepravá retroaktivita je sama o sobě zásadně
přípustná, přesto je navíc třeba zdůraznit, že tato povinnost není překvapivá a naopak byla
předvídatelná, protože vyplývala z řádně publikovaného právního předpisu, a sice ze směrnice
DAC 6, která zavazovala Českou republiku, aby přijala takovou právní úpravu, která stanoví
povinnost tato uspořádání oznamovat a která stanovila přiměřenou legisvakační dobu.

K části páté – změna zákona o zvláštních řízeních soudních
K čl. VIII
V souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů se
doplňuje taxativní výčet případů, u kterých se jako procesní předpis použije obecná část
zákona o zvláštních řízeních soudních.

K části šesté – účinnost
K čl. IX
K bodu 1
Z důvodu nutnosti promítnout implementaci unijního práva k 1. lednu 2020 se navrhuje
obecná účinnost tohoto zákona k tomuto datu.
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pro cestovní službu se nastavuje na 1. leden 2022 z důvodu nutnosti přizpůsobení se subjektů
nové úpravě.
Účinnost novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se stanovuje v souladu
s požadavky směrnice DAC 6.
V případě změny zákona o zvláštních řízeních soudních je žádoucí, aby novelizace proběhla
co možná nejdříve, než bude podán první návrh na zahájení soudního řízení předvídaného
zákonem o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů. Z tohoto důvodu se stanovuje
standardní lhůta podle zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních
smluv.
V případě nedodržení implementačních lhůt může dojít k přímému účinku dosud
neimplementovaných směrnic.

V Praze dne 30. července 2019
Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.

TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
K části první návrhu zákona
Platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020
s vyznačením změn a doplnění k účinnosti návrhu zákona, kterým se mění některé
daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
§6
Příjmy ze závislé činnosti
(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou
a) plnění v podobě
1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského
poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu
je povinen dbát příkazů plátce,
2. funkčního požitku,
b) příjmy za práci
1. člena družstva,
2. společníka společnosti s ručením omezeným,
3. komanditisty komanditní společnosti,
c) odměny
1. člena orgánu právnické osoby,
2. likvidátora,
d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti,
ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce,
u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od
plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.
(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako „zaměstnanec“, plátce
příjmu jako „zaměstnavatel“. Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo
v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za
tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo
bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem
považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3.
V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí
s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo státě
tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České republiky organizační
složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle
zákona upravujícího zaměstnanost je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za
příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady.
(3) Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu
na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo
jiná osoba a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění
prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch. Příjmem zaměstnance se
rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a e) poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného
příslušníka zaměstnance. Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance
zaměstnavateli za poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný
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po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena
a) určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným
osobám,
b) stanovená podle odstavce 6 v případě poskytnutí motorového vozidla k používání pro
služební i soukromé účely.
(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12
samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně,
pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4,
5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle
odstavce 1
a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně
nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.
(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně
(dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.
(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.
(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které
nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou
a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne
příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním
předpisem 5) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku
práce, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na
pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou
zdanitelným příjmem podle odstavce 1,
b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích,
čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu
stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných
a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných
stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení,
určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování,
5)

Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.
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nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za
zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,
d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce,
e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro
výkon práce stanovená právním předpisem.
(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d)
paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného
zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise
zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla
zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným
způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně
podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení
a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se
jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při
rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.
(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny
a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců
související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená
zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu
upravujícího zaměstnanost 133); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí
zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý
příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům,
b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování
zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů,
c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního
fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům
ke spotřebě na pracovišti,
d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému
příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku
(příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady)
na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě
1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného
charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na
lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí
rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně
osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,
2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle
školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých
reklama přesahuje 50 % plochy,

133)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
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zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných
jízdenek,
f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům
daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se
sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této
činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích, a to
s výjimkou příjmů z
1. osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo
spoluúčinkující osoby a
2. činnosti vykonávané ve stálé provozovně,
g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních
potřeb podle příslušného předpisu, 6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis
nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných
podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub
výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,
a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance,
h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům
ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů
podle zvláštních právních předpisů, 3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům
bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu 6b) a náhrada majetkové újmy
podle zvláštního právního předpisu, 6c)
ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů
podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005,
i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná
jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce,
pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště,
a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně,
j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů 6d) ve výši rozdílu mezi dávkami
nemocenského pojištění,
k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem
1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,
l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,
m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních
právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů 6e) vyslaným v rámci
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území
České republiky po dobu působení v zahraničí,
n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení
pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené
pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko,
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a
zákona č. 254/2002 Sb. Sb.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
6b)
§ 139 zákona č. 361/2003 Sb.
6c)
§ 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.
6d)
§ 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a
hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.
6e)
Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
6a)
3)
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pracovního prostředí,
o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc
zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů
v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých
byl vyhlášen nouzový stav, 65) za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu
kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek
u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje
nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,
p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho
zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní
spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,
2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní
pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi
zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti
zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění
z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce
dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění
má zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele,
který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo
3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho
pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové
pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní
důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li
se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo
v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), za podmínky, že výplata
pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od
uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne
pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata
jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem
a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České
republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou
usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv
soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí
smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě
zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné; dojde-li před skončením doby 60
kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný
dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného
příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo
k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození zaniká a příjmem podle
§ 6 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků
na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení
smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny;
toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod
65)

Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

-6nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se
pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo
v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné
plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude
přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující
podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele; tento příjem není
příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je
povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce,
v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených
zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl,
q) naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů 6g) představitelům státní
moci a některých státních orgánů a soudcům,
r) náhrada prokázaných výdajů poskytovaná podle zvláštních právních předpisů6g)
představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, jde-li o
1. výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce
(dále jen „tuzemská cesta“),
2. výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen
„zahraniční cesta“),
3. výdaje na stravování při tuzemských cestách,
4. výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
5. výdaje na ubytování při tuzemských cestách,
6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách,
7. výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
8. výdaje na odborné a administrativní práce,
9. výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci při
tuzemských cestách,
s) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo
snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních
právních předpisů 47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním
předpisem upravujícím pracovně právní vztahy 47b),
t) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se
srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve
prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů
spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci,
u) příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu
při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček; majetkový
prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za
jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně

Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a
některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.
47a)
Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
47b)
§ 192 odst. 2 zákoníku práce.
6g)
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prosinec.
(10) Funkčními požitky jsou
a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem
funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti spojené
s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců 138),
s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho
funkce,
b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo
dřívějším výkonem funkce v
1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,
2. státních orgánech,
3. spolcích a zájmových sdruženích,
4. odborových organizacích,
5. komorách,
6. jiných orgánech a institucích.
(11) Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů
kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů.
(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou
uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní
pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů21) povinen platit
zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“); částka odpovídající povinnému pojistnému se při
výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti i u zaměstnance, u kterého
povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Zaměstnancem, u kterého povinnost
platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod
povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, na
kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu. Za
zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se nepovažuje
zaměstnanec, je-li prokázáno, že se na něho zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční
pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie
nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika nebo Švýcarské
konfederace; v takovém případě jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené
o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění a tyto
zahraniční příspěvky se považují pro účely daní z příjmů za povinné pojistné. Povinné
pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při výpočtu základu daně podle věty
první se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným
slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje
odvody povinného pojistného.
(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2
odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle
odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li činnost, ze které
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
21)
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
138)
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smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně
jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle
odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká
republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém
nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím
zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do
základu daně.
(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, základem daně poplatníka
daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky, je příjem
ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenu
mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která
je prováděna, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou
z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti,
vykonávaná ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna,
základem daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem
České republiky, je příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě zvýšený
o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto
příjmu ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující
zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, a to pouze
v rozsahu, ve kterém ji nebylo možno započíst na daňovou povinnost v tuzemsku podle
§ 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat
o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Příjem ze závislé
činnosti plynoucí ze zdrojů v zahraničí nelze snížit o daň zaplacenou v zahraničí v
rozsahu, ve kterém přesahuje výši uvedenou v mezinárodní smlouvě nebo v právním
předpisu jiného státu.
(14) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst.
3 ze zdrojů na území České republiky (§ 22), z něhož se daň vybírá srážkou sazbou daně
podle § 36, postupuje se při stanovení samostatného základu daně podle odstavce 12.
(15) Příjmy ze závislé činnosti zúčtované zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance ve
zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci nebo jím obdržené až po 31. lednu po uplynutí
tohoto zdaňovacího období, se při zahrnutí do základu daně podle § 5 odst. 4 zvyšují
o povinné pojistné, které byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování povinen platit
zaměstnavatel.
(16) Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel
finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní
formu, který je
a) provozován na principu fondového hospodaření,
b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém 136)
na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění
a vykonává činnost z toho vyplývající a
c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě
tvořícím Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto
státě.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.
136)
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§ 18
Obecná ustanovení o předmětu daně
(1) Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem,
není-li dále stanoveno jinak.
(2) Předmětem daně nejsou
a) příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu
na jiné osoby,
b) u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního zákona, 15b)
příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů, 2) do
výše nároků na vydání základního podílu, 13) a dále příjmy z vydání dalšího podílu13)
v nepeněžní formě,
c) příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů 19e) s výjimkou příjmů
podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona,
d) příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro
lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání
záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo
jednostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit, 1c)
e) příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí ve formě
1. pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
2. pokuty uložené pojištěnci nebo plátci pojistného,
3. penále uloženého plátci pojistného,
4. přirážky k pojistnému vyměřené zaměstnavateli,
5. náhrady nákladů na hrazené zdravotní služby, které zdravotní pojišťovna vynaložila
v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci,
6. úhrady plateb za výkony pracovně-lékařských služeb a specifické zdravotní péče od
zaměstnavatele,
7. kauce podle právního předpisu upravujícího resortní, oborové, podnikové a další
zdravotní pojišťovny,
8. návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na uhrazení nákladů poskytnutých
hrazených služeb po vyčerpání prostředků rezervního fondu v případě platební
neschopnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny,
9. účelové dotace ze státního rozpočtu,
10. pohledávky za uhrazené zdravotní služby poskytnuté v České republice cizím
pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byly zdravotní služby uhrazeny
v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení,
§ 33a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě
majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
13)
Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19e)
§ 26 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
1c)
Článek 37 odst. 1 a články 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné pod č.
209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněného
pod č. 243/1998 Sb.
15b)
2)
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f)

s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, podle
mezinárodní smlouvy upravující sociální zabezpečení nebo podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie,
příjmy společenství vlastníků jednotek z
1. dotací,
2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.
4. pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.
***
§ 19
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozeny

a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý
1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou
k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo evropskou politickou nadací,
3. odborovou organizací,
4. politickou stranou, politickým hnutím nebo evropskou politickou stranou, nebo
5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České
republiky a Agrární komory České republiky,
b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných
církví a náboženských společností,
c) příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady
za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na
základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro
společnost s ručením omezeným a jejího společníka a pro spolek a jeho člena,
d) příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí
1. fondu penzijní společnosti,
2. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů
podle odstavce 6, s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti
obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění,
e) příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy, 19)
f) příjem České národní banky, příjem Garančního systému finančního trhu a příjem fondu
ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné
postupy a řešení krize na finančním trhu,
g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky zvláštního účtu rezervy důchodového
pojištění podle rozpočtových pravidel,
h) příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle
zvláštního právního předpisu 19a), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu 20)
zaúčtovány ve prospěch výnosů,
i) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4, které jim plynou z dluhopisů
vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,

Např. zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
19)

19a)
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k)
l)

m)
n)
o)
p)
r)

q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)

příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje
cenných papírů v majetku fondu,
podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění
vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,
příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny
Ministerstvem financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu 125)
a příjmy plynoucí z nakládání s prostředky těchto zvláštních účtů na finančním trhu,
a dále příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na stát
podle zvláštního právního předpisu, a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé
České inkasní, s.r.o., nebo ze zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na
stát,
příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně 49) a z úroků z přeplatků
zaviněných orgánem sociálního zabezpečení, 50)
příjem Zajišťovacího fondu,
výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona,
výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační
jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla
nadace zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se
zákonem,
příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů,
příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně zřízené zvláštním právním předpisem nebo
podle zvláštního právního předpisu 17e) z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky
získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění,
příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem 124),
příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty
držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence, 85)
úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti,
úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému
Ministerstvem financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských
společenství, a to z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků
poskytnutých České republice Evropskými společenstvími, a dále úrokové příjmy
plynoucí orgánu státní správy a samosprávy z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro
uložení prostředků poskytnutých České republice Světovou bankou, Evropskou bankou
pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou,
úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky 14e) pořádané k účelům vymezeným
v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8,

125)
Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické
osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech
převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí
při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších
předpisů.
49)
§ 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
50)
§ 17 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
17e)
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
pozdějších předpisů.
124)
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
85)
§ 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon).

- 12 x) příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví a vinařství,
za) příjem z podpory od Vinařského fondu,
zb) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle
zvláštního právního předpisu, 4h)
zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího
odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití
a odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady;
osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze na zpracování
elektroodpadů a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů souvisejících s tímto
účelem s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny,
zd) ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů 12a),
ze) příjmy z
1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným
v § 17 odst. 3, mateřské společnosti,
2. převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi
uvedenému v § 17 odst. 3 nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného
členského státu Evropské unie než České republiky,
zf) příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, a to
nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie
při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle zvláštního právního
předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku;
obdobně se postupuje u příjmů mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo
obdobného fondu dceřiné společnosti,
zg) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím
státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za
vyvlastnění na základě jiných právních předpisů,
zh) příjem České republiky z operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu
podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla,
zi) příjmy z podílu na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem
jiného členského státu Evropské unie než České republiky, mateřské společnosti, která je
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovně mateřské společnosti, která je
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky; toto se
nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly, podíly na zisku
vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, a na podíly na zisku, pokud má
dceřiná společnost možnost snížit o ně základ daně,
zj) licenční poplatky plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného
členského státu Evropské unie než České republiky, od
1. obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo
3. stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského
státu Evropské unie než České republiky, na území České republiky,
zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní
korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě),
ve znění zákona č 436/2004 Sb.
12a)
Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve
znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
14e)
4h)

- 13 obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie
než České republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem
se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení
přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem
je vždy
1. úvěr,
2. zápůjčka,
3. dluhopis,
4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
5. 5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.
zl) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle
zvláštního právního předpisu 22a) a výnosy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků
zvláštního vázaného účtu v bance podle zvláštního právního předpisu22a) a vedených na
samostatném účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním
depozitáři, na který Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí
převede evidence Střediska cenných papírů (dále jen „centrální depozitář“), v případě,
stanou-li se příjmem zvláštního vázaného účtu podle zvláštního právního předpisu22a),
zm) příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv plynoucí z úkonů vykonávaných podle zvláštního právního
předpisu, 112)
zn) příjem v podobě ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb,
jejíž hodnota nepřevyšuje 100 000 Kč.
(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a podle odstavců 8 až 10 se nevztahuje na
a) podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, mateřské společnosti,
není-li mateřská společnost společností, která je daňovým rezidentem jiného členského
státu Evropské unie než České republiky,
b) příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, pokud je dceřiná
společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a je v likvidaci.
(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než
České republiky, obchodní korporace, která není poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a
1. má některou z forem uvedených v předpisech Evropských společenství; 93) tyto formy
uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním systému
s dálkovým přístupem a
2. podle daňových zákonů členských států Evropské unie je považována za daňového
rezidenta a není považována za daňového rezidenta mimo Evropskou unii podle
ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezinárodní smlouvy
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů s třetím státem a
3. podléhá některé z daní uvedených v příslušném právním předpisu Evropských
společenství,93) které mají stejný nebo podobný charakter jako daň z příjmů. Seznam
těchto daní uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním
systému s dálkovým přístupem; za obchodní korporaci podléhající těmto daním se
nepovažuje obchodní korporace, která je od daně osvobozena nebo si může zvolit
osvobození od daně,
Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
93)
Směrnice Rady 2011/96/EU.Směrnice Rady 2009/133/ES.Směrnice Rady 2003/49/ES.
22a)

112)
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3 a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) nebo formu družstva,
svěřenský fond, rodinná fundace, obec, svazek obcí dobrovolný svazek obcí, kraj,
Česká republika nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu
Evropské unie než České republiky, pokud v jejich obchodním majetku je nejméně po
dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní
korporace,
c) dceřinou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst.
3 a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) nebo formu družstva,
nebo obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské
unie než České republiky, na jejímž základním kapitálu má mateřská společnost nejméně
po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl,
d) třetím státem stát, který není členským státem Evropské unie.
(4) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze), zf) a zi) a podle odstavce 9 lze uplatnit při
splnění podmínky 10% podílu na základním kapitálu, i před splněním podmínky 12 měsíců
nepřetržitého trvání podle odstavce 3, avšak následně musí být tato podmínka splněna.
Nebude-li splněna minimální výše podílu 10 % na základním kapitálu nepřetržitě po dobu
nejméně 12 měsíců, posuzuje se osvobození od daně podle
a) odstavce 1 písm. ze) bodu 2, písm. zf) a zi) uplatněné poplatníkem uvedeným v § 17 odst.
3 jako nesplnění jeho daňové povinnosti ve zdaňovacím období nebo období, za něž je
podáváno daňové přiznání, za které bylo osvobození od daně uplatněno,
b) odstavce 1 písm. ze) bodu 1 a písm. zf) uplatněné plátcem daně jako nesplnění povinnosti
plátce daně a postupuje se podle § 38s.
(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. zj) a zk) lze uplatnit, pokud
1.

plátce úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků a příjemce
úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků jsou osobami přímo
kapitálově spojenými po dobu alespoň 24 měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích a
2. příjemce úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků je jejich
skutečným vlastníkem a
3. úroky z úvěrového finančního nástroje nebo licenční poplatky nejsou přičitatelné
stálé provozovně umístěné na území České republiky nebo státu, který není
členským státem Evropské unie, státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo
Švýcarskou konfederací, a
4. příjemci úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků bylo
vydáno rozhodnutí podle § 38nb.
Osvobození lze uplatnit i před splněním podmínky uvedené v bodě 1, avšak následně
musí být tato podmínka splněna. Při nedodržení této podmínky se postupuje přiměřeně
podle odstavce 4.
(6) Příjemce podílu na zisku, příjmu z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné
společnosti, úroků z úvěrového finančního nástroje a licenčních poplatků je jejich skutečným
vlastníkem, pokud tyto platby přijímá ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako
zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu.
(7) Licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu
za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu
literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového
programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo
model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní
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jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.
(8) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 1 a písm. zj) a zk) lze za podmínek
uvedených v odstavcích 3 až 7 pro společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského
státu Evropské unie než České republiky, použít obdobně i pro příjmy vyplácené obchodní
korporací, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, obchodní korporaci, která je
daňovým rezidentem Švýcarské konfederace, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska; přitom
osvobození podle odstavce 1 písm. zj) lze použít počínaje dnem 1. ledna 2011. Při využití
osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk).
(9) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) platí i pro příjmy plynoucí poplatníkovi
uvedenému v § 17 odst. 3 a společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu
Evropské unie než České republiky, z podílu na zisku vypláceného obchodní korporací
a z převodu podílu v obchodní korporaci, pokud tato obchodní korporace
1.

je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou
účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna,
a
2. má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako společnost s ručením
omezeným, akciová společnost nebo družstvo podle zvláštního právního předpisu, a
3. je v obdobném vztahu vůči poplatníkovi, kterému příjmy z podílu na zisku nebo
z převodu podílu v obchodní korporaci plynou, jako dceřiná společnost vůči
mateřské společnosti za podmínek stanovených v odstavcích 3 a 4, a
4. podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, u níž sazba daně není nižší
než 12 %, a to alespoň ve zdaňovacím období, v němž poplatník uvedený v § 17
odst. 3 o příjmu z podílu na zisku nebo z převodu podílu v obchodní korporaci účtuje
jako o pohledávce v souladu se zvláštním právním předpisem20), a ve zdaňovacím
období předcházejícím tomuto zdaňovacímu období; přitom došlo-li u obchodní
korporace k zániku bez provedení likvidace, posuzuje se splnění této podmínky
u právního předchůdce; za obchodní korporaci podléhající takové dani se nepovažuje
obchodní korporace, která je od daně osvobozena, nebo si může zvolit osvobození
nebo obdobnou úlevu od této daně.
Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle tohoto odstavce lze uplatnit,
pokud příjemce příjmu z podílu na zisku nebo z převodu podílu je jejich skutečný
vlastník. Výdajem vynaloženým na příjem uvedený v odstavci 1 písm. ze) bodu 2 je
vždy nabývací cena tohoto podílu stanovená podle tohoto zákona. Pro stanovení
výdajů (nákladů) vynaložených na příjmy (výnosy) osvobozené podle tohoto odstavce
se ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) použije přiměřeně. Osvobození podle odstavce
1 písm. ze) bodu 2 a podle tohoto odstavce nelze uplatnit u podílů v obchodní
korporaci, které byly nabyty v rámci koupě obchodního závodu (§ 23 odst. 15).
(10) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 2 a písm. zi) a podle odstavce 9 lze za
podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 a 6 pro obchodní korporaci, která je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, použít obdobně i pro
obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Při
využití osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm.
zk).
(11) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle odstavce 10 nelze uplatnit,
pokud dceřiná společnost nebo mateřská společnost
a) je od daně z příjmu právnických osob nebo obdobné daně osvobozena,
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obdobné daně, nebo
c) podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0 %.
(12) U akciové společnosti s proměnným základním kapitálem tvořící podfondy se
podmínky podle odstavce 3 písm. b) a c) posuzují za akciovou společnost a podfondy
samostatně.
***
§ 23e
Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
(1) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů
právnických osob se zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými
výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší
z částek
a) 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy,
b) 80 000 000 Kč.
(2) Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daní z příjmů rozumí výpůjční výdaje,
které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, po
odečtení zdanitelných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období nebo období, za které se
podává daňové přiznání.
(3) Výpůjčním výdajem se pro účely daní z příjmů rozumí
a) finanční výdaj,
b) výdaj, který svou podstatou představuje plnění za poskytnutí úvěrového finančního
nástroje, bez ohledu na závazek, ze kterého takové plnění plyne,
c) pomyslný úrok v rámci derivátu,
d) výdaj související s derivátem sjednaným za účelem zajištění rizika souvisejícího se
závazkem podle písmena a) až c),
e) výdaj v podobě kurzového rozdílu souvisejícího se závazky podle písmen a) až d),
f) úrok obsažený v úplatě na základě závazku o přenechání majetku k úplatnému užití s
právem na následné úplatné nabytí tohoto majetku stranou tohoto závazku,
g) úrok, který je součástí ocenění majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví,
h) výdaj obdobný výdaji podle písmen a) až g).
(4) Výpůjčním příjmem se pro účely daní z příjmů rozumí příjem ve formě úroku
z úvěrového finančního nástroje a obdobný příjem z titulu podle odstavce 3.
(5) Daňovým ziskem před úroky, zdaněním a odpisy se pro účely daní z příjmů rozumí
úhrn za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání,
a) výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji upraveného podle tohoto zákona
s výjimkou úpravy v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů,
b) základů daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
c) samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 21 odst. 4,
d) odpisů majetku uplatněných jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení
zdanitelných příjmů, s výjimkou částí odpisů, které jsou výpůjčním výdajem,
e) kladného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu nebo kladného rozdílu mezi
oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně přeceněných
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f)

složek majetku sníženým o převzaté dluhy uplatněného jako výdaj vynaložený na
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a
nadměrných výpůjčních výdajů.

(6) Pokud byl výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšen v důsledku
omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, lze o částku, o kterou byl takto zvýšen,
snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v následujících zdaňovacích
obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, a to až do výše kladného
rozdílu mezi limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými výpůjčními
výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Možnost
snížit si výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji nepřechází na právního
nástupce.
(7) Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je společníkem veřejné
obchodní společnosti, při výpočtu daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy
nezohledňuje část základu daně veřejné obchodní společnosti, která je součástí jeho
základu daně.
(8) Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je komplementářem
komanditní společnosti, při výpočtu daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy
nezohledňuje část základu daně komanditní společnosti, která je součástí jeho základu
daně.
***
§ 23g
Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
(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 za stejných nebo
obdobných podmínek; výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka
daně z příjmů právnických osob se upraví odpovídajícím způsobem.
(2) Přemístěním majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí se pro
účely daní z příjmů rozumí přeřazení majetku
a) poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem České
republiky, z České republiky do jeho stálé provozovny umístěné v zahraničí, pokud by v
důsledku tohoto přeřazení pro vyloučení dvojího zdanění příjmů plynoucích z následného
úplatného převodu tohoto majetku byla použita metoda vynětí,
b) poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem, ze stálé
provozovny umístěné v České republice do zahraničí, pokud by se v důsledku tohoto
přeřazení na příjmy plynoucí z následného úplatného převodu tohoto majetku
nevztahovala daňová povinnost v České republice,
c) spojené s přemístěním daňového rezidentství poplatníka daně z příjmů právnických osob z
České republiky do zahraničí, pokud by se v důsledku tohoto přeřazení na příjmy plynoucí
z následného úplatného převodu tohoto majetku nevztahovala daňová povinnost v České
republice.
(3) Za úplatný převod majetku sobě samému se nepovažuje přemístění majetku bez
změny vlastnictví z České republiky do zahraničí, pokud lze důvodně předpokládat, že do 12
měsíců od tohoto přemístění majetku dojde k jeho přemístění zpět do České republiky, a jedná
se o přemístění majetku
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b) poskytovaného jako finanční kolaterál nebo
c) pro splnění právním předpisem předepsaného požadavku kapitálové přiměřenosti nebo za
účelem právním předpisem předepsaného řízení rizika likvidity.
(4) Pokud není v případě podle odstavce 3 splněna podmínka přemístění majetku zpět do
České republiky, považuje se přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do
zahraničí za úplatný převod sobě samému uskutečněný v posledním zdaňovacím období nebo
období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém mohla být tato podmínka splněna.
(5) Přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského státu Evropské unie do
České republiky, které podléhá v tomto členském státě zdanění při přemístění majetku bez
změny vlastnictví, se považuje za úplatné nabytí za cenu, která by byla sjednána mezi
nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek;
přitom u
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 za stejných nebo obdobných
podmínek, přepočtená kurzem devizového trhu vyhlášeného vyhlášeným Českou národní
bankou pro den přeřazení,
b) majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, jehož
účetní odpisy by byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, se
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji sníží o cenu, která by byla
sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo
obdobných podmínek, přepočtenou kurzem devizového trhu vyhlášeného vyhlášeným
Českou národní bankou pro den přeřazení; účetní odpisy tohoto majetku nejsou výdajem
na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.,
c) cenného papíru oceňovaného podle právních předpisů upravujících účetnictví
reálnou hodnotou, u kterého oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty ovlivňuje
výsledek hospodaření, se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
sníží o kladný rozdíl mezi cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami
v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, přepočtenou
kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den přeřazení
a hodnotou tohoto cenného papíru zachycenou v účetnictví v okamžiku přeřazení
majetku bez změny vlastnictví, nebo zvýší o záporný rozdíl mezi těmito veličinami;
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se neupravuje u cenného
papíru, u kterého by byl příjem z jeho převodu osvobozen,
d) cenného papíru oceňovaného podle právních předpisů upravujících účetnictví
reálnou hodnotou, u kterého se oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty účtuje
prostřednictvím rozvahových účtů, se při pozbytí tohoto cenného papíru výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji sníží o kladný rozdíl mezi cenou, která
by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za
stejných nebo obdobných podmínek v okamžiku přeřazení majetku bez změny
vlastnictví, přepočtenou kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní
bankou pro den přeřazení a hodnotou tohoto cenného papíru zachycenou
v účetnictví v okamžiku pozbytí tohoto cenného papíru, nebo zvýší o záporný rozdíl
mezi těmito veličinami; výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se
neupravuje, pokud při pozbytí tohoto cenného papíru jeho hodnota zachycená
v účetnictví neovlivňuje základ daně.
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(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se
pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto
zákonem a zvláštními předpisy5). Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze
uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení,
zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním
předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost
je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně
náklady a výnosy.
(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),
b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c)
a § 25, a to u
1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, při
jejich vyřazení,
2. 2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona
odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se
postupuje obdobně,
3. 3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů,
snížená o přijaté dotace na jeho pořízení.
Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část
zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je
stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti
s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se
toto ustanovení vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného
majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, jehož
účetní odpisy jsou výdajem podle písmene v),
c) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku škody jen do
výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobně se toto ustanovení vztahuje na
zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle
zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle
písmene v),
d) členský příspěvek
1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů,
2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu
podnikání nebo výkonu činnosti,
3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je
podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti
zaměstnavatele,
4. organizaci zaměstnavatelů, nebo
5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,
e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není
od daně osvobozen, a dále pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně za pojištění
rizika placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení odměny)
za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštního právního
předpisu47a),
f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních právních
předpisů21). Toto pojistné a příspěvek jsou u poplatníků, kteří vedou účetnictví, výdajem
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uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat
podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu daňové přiznání v průběhu
zdaňovacího období, jsou toto pojistné a příspěvek výdajem (nákladem) pouze tehdy,
budou-li zaplaceny do termínu pro podání daňového přiznání. Toto pojistné a příspěvek
zaplacené po uvedeném termínu jsou výdajem (nákladem) toho zdaňovacího období, ve
kterém byly zaplaceny, pokud však již neovlivnily základ daně v předchozích
zdaňovacích obdobích. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez
provedení likvidace, pokud toto pojistné a příspěvek zaplatí za poplatníka zaniklého bez
provedení likvidace,
g) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí podle
zvláštních předpisů,
h) plnění v podobě
1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného
uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za); u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze
část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy,
2. úplaty u finančního leasingu za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníka,
který vede daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající
ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období; úplatou je u postupníka i částka jím
hrazená postupiteli ve výši rozdílu mezi úplatou u finančního leasingu, která byla
postupitelem zaplacena, a úplatou u finančního leasingu, která je u postupitele
výdajem podle § 24 odst. 6 při postoupení smlouvy o finančním leasingu,
ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny a nejsou
součástí ocenění majetku, a to i v případě zaplacení ručitelem, dále ostatní daně
a poplatky s výjimkami uvedenými v § 25. Daň z příjmů a daň darovací zaplacená
v zahraničí je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 výdajem (nákladem)
daňového rezidenta České republiky výdajem pouze u příjmů, které se zahrnují do
základu daně, případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž
nebyla započtena jakém ji nebylo možno započíst na daňovou povinnost v tuzemsku
podle § 38f; výdajem není daň zaplacená v zahraničí v rozsahu, ve kterém přesahuje
výši uvedenou v mezinárodní smlouvě nebo v právním předpisu jiného státu. Tento
výdaj (náklad) se uplatní ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové
přiznání, následujícím po zdaňovacím období, nebo období, za něž je podáváno daňové
přiznání, jehož se týká zahraniční daň, která nebyla započtena na daňovou povinnost
v tuzemsku,
i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní
zákon22a) a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnou 131), s výjimkou
rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů plynoucích jim podle
§ 10 a s, s výjimkou rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle
zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů a s výjimkou rezervy
v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně
z příjmů,
j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby
odpočinku zaměstnanců vynaložené na
1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje
(náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném
zvláštními právními předpisy 122),
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
131)
122)
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pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu
stanoveném zvláštními předpisy 23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské
prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy,
3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným
rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu 132) a rekvalifikací
zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133), pokud
souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele,
4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na
stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55
% ceny jednoho jídla za jednu směnu 110), maximálně však do výše 70 % stravného
vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12
hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost
zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na
stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance,
pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je
zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního
předpisu 110a), bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za
zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního
právního předpisu 23b). Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje
i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných
subjektů,
5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu
zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon
nestanoví jinak,
k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu
spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností
a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních
předpisů,5) pokud není dále stanoveno jinak, přitom
1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty
spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku
poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě
smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem
vlastnického práva k tomuto vozidlu (s výjimkou uvedenou v bodě 4) a na nezbytné
výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši,
2. zvýšené stravovací výdaje (stravné) 5b) při tuzemských pracovních cestách delších než
12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních
pracovních cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad
vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným pracovištěm pro
poplatníky s příjmy podle § 7 se také rozumí sídlo podnikatele nebo místo výkonu
jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního
majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby
základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady výdajů
za spotřebované pohonné hmoty.5) Na dopravu vlastním silničním motorovým
§ 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Například § 230 zákoníku práce.
110)
§ 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
110a)
§ 88 odst. 4 zákoníku práce.
23b)
§ 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
5b)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
23)

132)
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l)
m)
n)
o)
p)
r)

s)

t)

5c)
24)

vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním
majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního
leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení,
zajištění a udržení příjmů, a u silničního motorového vozidla užívaného na základě
smlouvy o výpůjčce, s výjimkou smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu
zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu, nebo smlouvy
o výprose ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení
výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít ceny stanovené zvláštním právním
předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům
v pracovním poměru 5c), který je účinný v době konání cesty. Použije-li poplatník
ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů
a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla,
a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance
v § 6 odst. 7 písm. a),
4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku
poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě
smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem
vlastnického práva k tomuto vozidlu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za
spotřebované pohonné hmoty5) u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje
(náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím tuzemských cen
pohonných hmot platných v době použití vozidla,
škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení
policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření
stanovených zvláštními předpisy,
výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany, 24)
výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení
obranyschopnosti státu,
u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, uhrazená pořizovací cena20) u pohledávky
nabyté postoupením, a to jen do výše příjmů z této pohledávky,
výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,
hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním
právním předpisem20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech q) a ze)
a s výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen podle § 19
odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9,
u poplatníka, který vede účetnictví
1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího
z jejího postoupení,
2. pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího
z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.
Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo
rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) a u pohledávky postoupené před dobou
splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do doby splatnosti. Výše diskontu se
posuzuje podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků
s odpovídající dobou splatnosti.
do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku
1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,

§ 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce.
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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ta)

tb)
u)

v)

vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka,
pokud tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy
nejsou předmětem daně z příjmů,
3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného
majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy
nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v),
4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny
hmotného majetku,
5. pořizovací cena pozemku, s výjimkou stavby, která je jeho součástí, u poplatníka
fyzické osoby,
u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou,
který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí
pozemku; touto cenou pozemku se rozumí
1. pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl
úplatně,
2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí
pozemku členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně,
zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu
nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů)
vynaložených na toto technické zhodnocení,
daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10
odst. 1 písm. ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně (§ 36), je-li výhra nebo cena
v nepeněžním plnění, a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je zapsán jako
držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je používáno pro
činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, druhým z manželů, který jako
držitel v technickém průkazu zapsán není, a dále silniční daň zaplacená veřejnou
obchodní společností za společníky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní
společností za komplementáře, kteří pro pracovní cesty používají vlastní vozidlo, daň
z nabytí nemovitých věcí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovité věci, která
byla ve společném jmění manželů,
účetní odpisy,20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u
1. hmotného majetku,20) který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek
(§ 26 odst. 2 a 3); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem člena obchodní
korporace s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň
u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,
nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a byl zahrnut
v jejím majetku, nabytého přeměnou131), jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen
do výše zůstatkové ceny20) evidované u vkladatele ke dni vkladu nebo u zanikající
nebo rozdělované obchodní korporace ke dni předcházejícímu rozhodný den
přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20),
2. nehmotného majetku20), který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) za
podmínky, že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem
obchodování s ním anebo nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně. U nehmotného
majetku nabytého vkladem jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen v případě, že
byl tento vkládaný nehmotný majetek u člena obchodní korporace s bydlištěm nebo
sídlem na území České republiky pořízen úplatně a zároveň byl u fyzické osoby
zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku; přitom v úhrnu
lze u nabyvatele uplatnit účetní odpisy jen do výše zůstatkové ceny20) prokázané
u vkladatele ke dni jeho vkladu. U nehmotného majetku nabytého přeměnou jsou
účetní odpisy výdajem (nákladem) u nástupnické obchodní korporace jen do výše
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dni předcházejícímu rozhodný den přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20)
a to za podmínky, že bylo možné uplatňovat odpisy z tohoto nehmotného majetku
u zanikající nebo rozdělované obchodní korporace podle tohoto ustanovení.
U nehmotného majetku20) vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst.
4 lze u nabyvatele uplatnit v úhrnu účetní odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše
úhrady prokázané vkladatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na kladný nebo
záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem
nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem
jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy
(goodwill),
w) nabývací cena akcie nebo kmenového listu, které nejsou podle právních předpisů
upravujících účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, a nabývací cena podílu na
společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to
jen do výše příjmů z prodeje této akcie, tohoto kmenového listu nebo tohoto podílu; toto
omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle právních předpisů upravujících
účetnictví oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník daně z příjmů
právnických osob je mikro účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících
účetnictví, nebo daňovým nerezidentem, který je povinen podle právního řádu státu,
podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje cenného papíru
není přičitatelný jeho stálé provozovně na území České republiky,
x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,
y) u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena
pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace,131) a to za
předpokladu, že lze k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene i) nebo
se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle právního předpisu
upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze
proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců a u pohledávek nabytých
postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku
vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní
řízení nebo správní řízení, za dlužníkem,
1. u něhož soud zrušil konkurs 26i) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být
vypořádána z majetkové podstaty,
2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků insolvenčního
řízení,
3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích
dlužníka,
4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl
s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7),
5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná
dražba, 26j) a to na základě výsledků této dražby,
6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na
základě výsledků provedení této exekuce.
Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy
nebo opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona,22a) nebo která vznikla podle
zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních
pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními. Neuhrazenou
26i)
26j)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
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z)

za)

zb)
zc)

zd)

ze)
zf)

22b)

část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která byla
předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990
a u níž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis
pohledávky, 22b) lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů
buď jednorázově, nebo postupně s výjimkou pohledávek, které byly nabyty
postoupením nebo vkladem. Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem
nebo bydlištěm v zahraničí, která nebyla předmětem přepočtu podle zákona
č. 499/1990 Sb., nebo nepodléhala ustanovení tohoto odstavce, avšak podléhala
režimu financování vývozu v rámci dokončení pohledávek na vládní úvěry podle
přílohy č. 2 usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 192/1991 lze
uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově,
nebo postupně, s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem.
Toto ustanovení se nepoužije, pokud účetní hodnota pohledávky nebo pořizovací cena
pohledávky nabyté postoupením byla již odepsána na vrub výsledku hospodaření.
U poplatníků, kteří přešli z vedení daňové evidence na vedení účetnictví, se postupuje
obdobně,
majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby
a zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na
transformaci družstev podle zvláštních předpisů,2) vypořádacího podílu na majetku
družstva nebo likvidačního zůstatku v případě likvidace družstva a použity k podnikání.
Pro stanovení základu daně se výdaje uplatní v hodnotě, ve které byl majetek nebo zásoba
vydána nebo služba poskytnuta,
náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než
garáž, sklep nebo komoru, poskytnutá jejím vlastníkem, pokud začne být vlastníkem do
2 let od uvolnění využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
nebo nájem a bude takto využívána nejméně po dobu 2 let; za porušení podmínek se
nepovažuje prodej jednotky,
výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci
a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle § 33
odst. 1,
výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů
a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba
povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše
příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto příjmy
(výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve
zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují poplatníci daně z příjmů
fyzických osob, kteří nevedou účetnictví,
výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží
a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s reklamou
jeho činnosti, a to u fyzických osob s příjmy podle § 7 a u poplatníků uvedených v § 17.
Pokud jsou tyto karty použitelné i pro osobní potřebu poplatníka, popř. jiných osob nebo
pro poskytování slev na výdaje (náklady) uvedené v § 25, lze uplatnit výdaje (náklady) na
pořízení karty pouze v poloviční výši,
pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního
předpisu20) jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním
předpisem20) ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje,
výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého díla, a to jen
do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého díla,

Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.
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zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či
potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět
dále do oběhu 128). K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde
uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů
likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky
zodpovědné za provedení likvidace,
zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),
zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze
závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů
v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede účetnictví, jen pokud
byly zaplaceny,
zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního
předpisu, pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat
podle § 26 až 33,
zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu krizového
řízení,
zl) výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního právního
předpisu20) tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního
leasingu, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movitého
majetku částku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c),
zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu, 80)
zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického zhodnocení
u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví,
zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za
zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání 82a), které souvisí s jeho činností, ze které plynou příjmy ze
samostatné činnosti, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se
zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka,
který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč,
zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění
v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Tyto
výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 nebo
položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8,
zr) výdaje na tvorbu
7. fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejně prospěšného poplatníka nebo
sociálního fondu u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou nebo veřejnou
výzkumnou institucí, do procentuální výše úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance
pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za
zdaňovací období, v jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit jako výdaj související
s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů, která je shodná
s procentuální výší základního přídělu, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních
potřeb,
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
80)
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
82a)
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
128)
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fondu účelově určených prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou
nebo veřejnou výzkumnou institucí,
9. fondu provozních prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou,
10. stipendijního fondu u poplatníka, který je vysokou školou,
11. fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem
upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu
fondu zábrany škod,
zs) výdaje v podobě
1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo
2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti
vlastních zaměstnanců,
zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj na
dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle
písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za
každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové
přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení,
zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo
nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za
přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje
uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo
zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.
Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj
na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na
takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu
stanoveného podle první věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj
na dopravu“). Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou
krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní
vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na
dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely
tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého
uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení
zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na
dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo
nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za
které se podává daňové přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob
uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k)
a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit
poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení
příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve
spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu
nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní
poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou
výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění
k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně
prospěšnou společností nebo ústavem,
zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi
připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně,
v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se
pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování,
vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné
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prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů,
zv) jmenovitá hodnota pohledávky, nebo části pohledávky, z úvěru pojištěné u pojistitele se
sídlem na území členského státu Evropské unie, která nikdy nevstoupila do základu pro
výpočet limitu tvorby bankovních opravných položek podle jiného právního předpisu22a)
a ke které banka 109) nikdy netvořila opravnou položku podle jiného právního předpisu22a),
a to do výše přijatého pojistného plnění; pohledávkou z úvěru se pro účely tohoto
ustanovení rozumí pohledávka z titulu
1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou,
2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou za nebankovním subjektem,
zz) převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod.
(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak
vymezené činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků se jako výdaje (náklady) uznávají
pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně.
(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu, pokud po jeho
ukončení je předmět finančního leasingu zahrnut do obchodního majetku.
(5) Pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud
nejsou splněny podmínky finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce
1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento majetek do obchodního majetku a cena za
nabytí
a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková
cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny
evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek
odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze
vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo pronajímatelem
poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle § 30
odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo
pronajímatele nedošlo,
b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu, 1a) platná ke
dni nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí
koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu stavebního díla
umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky, že
bude kupní cena pozemku vyšší než cena určená podle zvláštního právního předpisu1a) ke
dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku,
c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena určená podle
zvláštního právního předpisu,1a) platná ke dni sjednání kupní smlouvy,
d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená
podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou
byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který
u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková
cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo.
(6) Je-li finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu,
je výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem
(nákladem), připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů.
1a)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
109)
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(nákladem), připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.
(7) Nabývací cenou se v případě podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto zákona
rozumí
a) hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace,
b) hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace. Hodnota tohoto vkladu se
stanoví u člena obchodní korporace, který je
1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu
v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek a nehmotný majetek, který
byl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou (§ 29 odst.
2) a ostatní majetek pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, je-li
pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zvláštního právního předpisu
o oceňování majetku1a) ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně. Je-li vkladem
majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl pořízen nebo
nabyt v době kratší než 5 let před splacením tohoto vkladu do obchodní korporace,
ocení se pořizovací cenou,20) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,20) je-li pořízen
nebo vyroben ve vlastní režii, a při nabytí majetku bezúplatně cenou určenou podle
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí; přitom
u nemovitých věcí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na
jejich opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu,
2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny (§ 29 odst. 2)
vkládaného hmotného majetku a nehmotného majetku a dále ve výši účetní
hodnoty20) ostatního vkládaného majetku,
3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši přepočtené zahraniční
ceny,
c) pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena určená podle
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí v případě nabytí
podílu bezúplatně.
Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se nemění při změně právní formy obchodní
korporace a při fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace131).
Nabývací cena podílu na akciové společnosti se nemění, nemění-li se hodnota vkladu
společníka a dochází pouze k výměně jedné akcie za jednu jinou akcii nebo k výměně
jedné akcie za více akcií anebo více akcií za jednu akcii; přitom je-li výměnou získán vyšší
nebo nižší počet akcií, je nabývací cenou jedné akcie poměrný díl nabývací ceny původní
akcie nebo součet nabývacích cen původních akcií. Obdobně to platí pro výměnu jednoho
druhu cenného papíru (například zatímního listu, vyměnitelného dluhopisu, prioritního
dluhopisu) za akcie, nemění-li se hodnota vkladu společníka. Nabývací cenu podílu na
obchodní korporaci lze zvýšit o výdaje (náklady) přímo související s držbou podílu
v obchodní korporaci, pokud poplatník prokáže, že podle § 25 odst. 1 písm. zk) nebyly
uznány jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U člena obchodní
korporace, který je plátcem daně z přidané hodnoty, lze nabývací cenu podílu na obchodní
korporaci, není-li tato obchodní korporace plátcem daně z přidané hodnoty, zvýšit o částku
odvedené daně z přidané hodnoty vztahující se k vloženému majetku. Nabývací cena se
u poplatníků uvedených v § 17 snižuje o doplatek na dorovnání nebo dorovnání
v penězích, na který vznikne poplatníkovi nárok podle zvláštního právního předpisu,131)
pokud byl tento doplatek na dorovnání nebo dorovnání v penězích zaúčtován v rozvaze.
Nabývací cena nedosahuje záporných hodnot. Vkladem se pro účely tohoto zákona rozumí
vklad do základního kapitálu včetně jiného plnění ve prospěch vlastního kapitálu.
Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se dále snižuje o příjmy plynoucí členovi
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zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo § 36 odst. 2 a u společníka
společnosti s ručením omezeným i o vrácený příplatek vložený společníkem mimo
základní kapitál. Nabývací cena se snižuje o ty části, které již byly uplatněny jako výdaje
na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo které snížily základ daně pro daň vybíranou
srážkou podle zvláštní sazby daně.
(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují
uplatnění výdajů (nákladů) výší souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků.
(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových účtů
zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, pokračuje nástupnická obchodní korporace
v odpisu pohledávky22b) nebo v tvorbě opravné položky,22a) jako by ke změně v osobě věřitele
nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis nebo tvorbu opravné položky
zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace.
(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch,
blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy,
sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo
stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být
doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem
soudního znalce.
(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního
právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, při
přeměně, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních společností nebo
při rozdělení obchodní společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví nebo
v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní
korporace před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou
v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo
u převádějící obchodní korporace lze zvýšit o případné opravné položky vytvořené
k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo
u převádějící obchodní korporace pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při
vyřazení majetku z důvodu spotřeby. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při
následném vkladu, následné přeměně,131) převodu obchodního závodu podle § 23a nebo fúzi
obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti.
(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud
neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů
a) součet zůstatkových cen hmotného majetku,
b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31.
prosince 2000, který může být odpisován,
c) hodnota peněžních prostředků a cenin,
d) hodnota finančního majetku,
e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
f) pořizovací cena pozemku,
g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,
h) úplata u finančního leasingu zaplacená uživatelem, která převyšuje poměrnou část úplaty
uznané jako daňový výdaj podle odstavce 2 písm. h), přechází-li smlouva o finančním
leasingu na kupujícího,
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hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem.

(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12
hodnotou dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané
hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je výdajem
daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu.
(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj
(náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž hlavním
předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňový výdaj
(náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek
v daném zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném zdaňovacím období se pro účely
tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v daném zdaňovacím období z úhrad
pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení pohledávky zvýšený
o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) ve výši
převyšující pořizovací cenu20) pohledávky sníženou o částky úhrad pohledávky dlužníkem
plynoucí v předchozích zdaňovacích obdobích a o části pořizovací ceny pohledávky odepsané
v předchozích zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku z pohledávky nelze pořizovací
cenu pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena pohledávky. Pokud celkový
úhrn pořizovacích cen nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle
ustanovení tohoto zákona, je za zdaňovací období vyšší než celkový úhrn zisků z jiných
pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl u poplatníků, jejichž
hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uplatnit jako výdaj
(náklad) nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za
něž je podáváno daňové přiznání, a to v jednotlivých obdobích maximálně ve výši částky,
o kterou úhrn zisků z pohledávek v rámci tohoto stejného souboru pohledávek převýší úhrn
pořizovacích cen pohledávek nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle
ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup,
prodej a vymáhání pohledávek, se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž
alespoň 80 % veškerých příjmů (výnosů) tvoří příjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti
s nákupem, prodejem, držbou a vymáháním nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek
se pro účely tohoto ustanovení rozumí soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné
osoby v jednom zdaňovacím období. Toto ustanovení se použije obdobně pro období, za něž
je podáváno daňové přiznání.
***
§ 25
(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové
účely nelze uznat zejména
a) výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku20) a nehmotného majetku,20) s výjimkou
uvedenou v § 24 odst. 2, včetně splátek a úroků z úvěrů a zápůjček spojených s jejich
pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění,20)
b) výdaje na zvýšení základního kapitálu včetně splácení zápůjček,
c) pořizovací cenu20) cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r), q) a ze)
a dále s výjimkou opčních listů při uplatnění přednostního práva,
d) pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za
jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou
společnosti při výkonu funkce,
e) vyplácené podíly na zisku,
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g)

h)

i)

j)
k)

l)
m)
n)
o)

penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi), úroky
z posečkané částky, peněžité tresty, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na veřejné zdravotní
pojištění,21) a náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zvláštního právního
předpisu,
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
veřejné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky této
obchodní společnosti, komanditní společností za komplementáře, poplatníkem majícím
příjmy ze samostatné činnosti, poplatníkem majícím příjmy z nájmu a pojistné hrazené
osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se
na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny 21a), s výjimkou
uvedenou v § 24,
nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě
1. příspěvku na kulturní pořady, zájezdy, sportovní akce a tištěné knihy, včetně
obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,
2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny,
tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst.
2 písm. j) bodech 1 až 3,
výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně
osvobozené nebo nezahrnované do základu daně a u poplatníků uvedených v § 2 odst.
2 rovněž poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem
České republiky, výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní
smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy; obdobně to platí pro
výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů
právnických osob příjem z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený nebo
příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků
nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně,
a pro použití prostředků z kapitálového dovybavení,
výdaje nad limity stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy,5),23)
výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců
nebo jiných osob s výjimkou § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3, písm. zs) a s výjimkou
výdajů (nákladů) na přechodné ubytování zaměstnanců, nejde-li o ubytování při pracovní
cestě, poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti
s výkonem práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má
zaměstnanec bydliště, přičemž výdaje (náklady) i příjmy se posuzují za každé zařízení
k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob, samostatně,
tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zr),
plnění ve prospěch vlastního kapitálu s výjimkou uvedenou v § 10 odst. 6 a § 24 odst.
2 písm. r) a q) a členský příspěvek poskytnutý evropskému hospodářskému zájmovému
sdružení se sídlem na území České republiky 25a),
manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24,
zůstatkovou cenu (§ 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku vyřazeného
v důsledku darování nebo bezúplatného převodu, ke kterému není poplatník povinen

§ 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb. § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
25a)
Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).
21a)
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p)
r)
s)
t)

u)

v)
w)

x)

y)
z)
za)
zb)
zc)

podle zvláštního právního předpisu. Toto se vztahuje i na hmotný majetek a nehmotný
majetek odpisovaný pouze podle zvláštního právního předpisu,20)
technické zhodnocení (§ 33),
daně zaplacené za jiného poplatníka s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a u),
daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob a obdobné daně zaplacené
v zahraničí s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a dále odloženou daň podle
zvláštního právního předpisu20),
výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar; za
dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo
ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží
nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není
s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně,
výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu
nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze
samostatné činnosti, který poplatník uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku
podle § 4 odst. 4,
tvorbu opravných položek na vrub nákladů,20) s výjimkou uvedenou v § 24,
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), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou
úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období
nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního
kapitálu, je-li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo
čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů.
V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěrového finančního nástroje dlužníkovi
věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli
osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení
a vzhledem k tomuto úvěrovému finančnímu nástroji věřitel za osobu spojenou ve vztahu
k dlužníkovi,
výdaje výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě
vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník
uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20 % ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů
vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník
povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu; u silničního motorového vozidla,
u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů
za spotřebované pohonné hmoty a sazbu základní náhrady,
u poplatníků, kteří jsou účetními jednotkami, dílčí platba příspěvku na zajištění
financování, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů
uvedených na trh do 1. ledna 2013 prováděné provozovatelem kolektivního systému,
jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena20) postoupené pohledávky
s výjimkou uvedenou v § 24 a § 10,
nájemné za umělecká díla a výdaje (náklady) za restaurování uměleckých děl, která
nejsou součástí staveb a budov, a to u poplatníků, u nichž není výstavní, muzejní
a galerijní činnost předmětem činnosti, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf),
u poplatníků, kteří nevedou účetnictví výdaje na pořízení uměleckých děl, která nejsou
součástí staveb a budov a v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40 000 Kč,
odpis pohledávky22b) nebo tvorbu opravné položky22a) u pohledávky nabyté obchodní
korporací na základě vkladu uskutečněného od 1. července 1996, s výjimkou pohledávek
uvedených v § 24 odst. 9,
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hmotného majetku (§ 26), vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník
uplatňoval výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a výdaje spojené s úhradou dluhu,
o jehož hodnotu byl snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
v některém z minulých zdaňovacích období,
ze) rozdíl, o který částka hrazená postupníkem postupiteli při změně osoby uživatele podle
smlouvy o finančním leasingu převyšuje částku úplaty připadající u postupníka na
zbývající dobu finančního leasingu sníženou o úplatu jím hrazenou vlastníkovi užívaného
majetku v souladu se smlouvou, pokud tento rozdíl není součástí vstupní ceny majetku,
zf) plnění poskytnuté zahraničnímu státnímu úředníkovi nebo zahraničnímu veřejnému
činiteli nebo s jejich souhlasem jiné osobě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani
v případech, kdy se jedná o úředníka státu nebo veřejného činitele působícího ve státě, ve
kterém je poskytnutí takového plnění tolerováno nebo není považováno za trestný čin
anebo je obvyklé,
zg) účetní odpisy dlouhodobého majetku20), a hodnota majetku nebo její část zaúčtovaná na
vrub nákladů, který není dlouhodobým majetkem podle zvláštního právního předpisu,20)
ale zároveň je hmotným majetkem nebo nehmotným majetkem podle § 26 až 33,
zh) oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí, pokud je podle zvláštního právního předpisu20)
výdajem (nákladem), není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
zi) kladný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu při nabytí vkladem nebo přeměnou131)
a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy
(goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) výdajem (nákladem),
zj) výdaje (náklady) z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném
snížení základního kapitálu,
zk) výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti.
Úroky z úvěrového finančního nástroje přijatého v období šesti měsíců před nabytím
tohoto podílu se považují za výdaj (náklad) přímo související s držbou podílu v dceřiné
společnosti po dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou,
která úvěrový finanční nástroj přijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že
úvěrový finanční nástroj s držbou tohoto podílu nesouvisí. Případné režijní (nepřímé)
náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti se pro účely tohoto ustanovení
omezují výší 5 % příjmů z podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud
poplatník neprokáže, že skutečná výše těchto režijních (nepřímých) nákladů je nižší,
zl) finanční výdaje (náklady), které plynou z úvěrového finančního nástroje, kde úrok nebo
výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, závisí zcela
nebo převážně na zisku dlužníka,
zm) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,
zn) pojistné ve výši určené ke krytí budoucích dluhů pojišťovny vyplývajících z pojistné
smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro případ dožití se stanoveného věku jeho
zaměstnancem nebo dožití se jeho zaměstnancem dohodnuté doby nebo setrvání tohoto
zaměstnance v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli po dohodnutou dobu,
zo) členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen
od daně,
zp) účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních
předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt darováním, plněním ze svěřenského
fondu nebo z rodinné fundace, a tento příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl
zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje
nebo likvidace tohoto majetku,
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upravujících účetnictví, nabytého darováním, plněním ze svěřenského fondu nebo
z rodinné fundace, nebo hodnotu bezúplatně přijatých služeb, pokud tento příjem byl od
daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.
(2) Škodou podle odstavce 1 písm. n) se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo
zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je
majetek v důsledku škody vyřazen. Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy skutečný
stav je nižší než účetní. Za tyto škody a manka se nepovažují technologické a technické
úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem,
sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu
(přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových
výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely
zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků
a ztratného stanovené poplatníkem. Správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy
odpovídá charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou
nebo obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně. Škodou není prokázaný
nezaviněný úhyn nebo nutná porážka zvířete základního stáda.
(3) Do úvěrových finančních nástrojů se pro účely odstavce 1 písm. w) nezahrnují
úvěrové finanční nástroje, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále
prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěrové finanční nástroje. Ustanovení odstavce 1 písm.
w) a zl) se nevztahují na veřejně prospěšné poplatníky, na organizátora regulovaného trhu
a na poplatníky uvedené v § 2.
***
§ 36
Zvláštní sazba daně
(1) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4,
s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) a s výjimkou ustanovení odstavce 5, činí
a) 15 %, a to
1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6, 8, 12 až 14,
s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. e),
2. z příjmů z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,
3. z bezúplatných příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d), h) a i), jedná-li se o příjmy
plynoucí od daňových rezidentů České republiky nebo od stálých provozoven
daňových nerezidentů umístěných na území České republiky,
b) 15 %, a to
1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4; přičemž příjem
z vypořádacího podílu, z podílu na likvidačním zůstatku a jiný příjem z držby
kapitálového majetku ve formě vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní
kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění se snižuje o nabývací cenu podílu na
obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána,
2. u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při
zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li
plátci poplatníkem prokázána,
3. z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při
snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka
nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto
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příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena
ze zisku obchodní společnosti nebo fondu vytvořeného ze zisku.
Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po
zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení
členského vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního
kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený
ze zisku,
c) 35 % z příjmů uvedených v písmenech a) a b), a to pro poplatníky, kteří nejsou daňovými
rezidenty
1. jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor, nebo
2. třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou
a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování
a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou
a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových
záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami
mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových
informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná
a účinná,
2. třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna,
nebo mezinárodní smlouvu upravující výměnu informací v daňových
záležitostech pro oblast daní z příjmů, která je prováděna, nebo který je
smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení
upravující výměnu informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů,
která je v tomto státě a v České republice prováděna,
d) 5 % z úplaty u finančního leasingu.
(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není
v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to
a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl
v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu nebo
rodinné fundace; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou
a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému
nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich
emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu 35a), ze směnky vystavené bankou
k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň
postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí
poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího
poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2,
b) z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na
komanditní společnosti,
c) z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu,
d) z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka, než je člen obchodní
korporace,
e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným,
komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení
emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění;
35a)

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

- 37 -

f)

g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)
n)
o)

p)
r)

tento příjem se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci
poplatníkem prokázána,
z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti
s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve
družstvu, sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci
poplatníkem prokázána,
u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při
zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li plátci
poplatníkem prokázána,
z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při
snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo
jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení
zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento příjem vždy
platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku
obchodní společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku; obdobně se postupuje u příjmu
člena obchodní korporace z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu,
z příjmu v podobě ceny z účtenkové loterie, z příjmů plynoucích fyzickým osobám
z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních
soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže a nebo jde
o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže [§ 10 odst. 1 písm. ch)], a z příjmu v podobě
výhry z hazardní hry,
z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na
vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno
a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba,
a to po celou dobu trvání vkladového vztahu podle občanského zákoníku, z úroků
z vkladů na účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede, určeny
k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1 písm. c)],
z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního
spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 a z plnění ze soukromého
životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním
a nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7,
z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního
předpisu13), a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při
zániku členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi
v komanditní společnosti, které vznikly podle transformačního projektu, při zániku jejich
účasti jako součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku při
likvidaci družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a u komanditní
společnosti v případě komanditistů,
z příjmů uvedených v § 6 odst. 4,
z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání
mezi poškozeným a pojistitelem,
z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním
příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění ve
formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění nebo
odkupného, sníženého podle § 8,
z příjmů autorů podle § 7 odst. 6,
z příjmu komplementáře komanditní společnosti a společníka veřejné obchodní
společnosti plynoucí jako zisk po zdanění u akciové společnosti nebo společnosti
s ručením omezeným po přeměně akciové společnosti nebo společnosti s ručením
omezeným na komanditní společnost nebo veřejnou obchodní společnost.
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zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení
členského vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního
kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze
zisku.
(3) Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není
stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to
i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se
nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů,
s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, u něhož se základ daně
zaokrouhluje na celé haléře dolů. Pokud plynou v cizí měně úroky z účtu, který není podle
podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, a z vkladního listu, stanoví se základ daně
v cizí měně, a to bez zaokrouhlení. Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na
celé koruny dolů. U příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se sražená daň (§ 38d),
připadající na jednotlivý cenný papír nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená
plátcem z veškerých příjmů plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové účasti v jedné
obchodní společnosti nebo z držby podílových listů jednoho podílového fondu se
zaokrouhluje na celé koruny dolů. U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo j)
s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se základ daně a sražená
daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu
poplatníka fyzické osoby nebo poplatníka daně z příjmů právnických osob se zaokrouhluje na
celé koruny dolů. U příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 se do základu daně pro
daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně nezahrnuje hodnota podkladového nástroje
nebo aktiva.
(4) U příjmů plynoucích z podílu na zisku z účasti v základním investičním fondu je
základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně příjem snížený
o poměrnou část příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
sazbě daně podle § 21 odst. 4 připadající na tento základ daně, které byly zúčtovány ve
prospěch výnosů investičního fondu ve zdaňovacím období, s nímž tyto příjmy souvisí. Pokud
byly výše uvedené příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro daň
vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň.
Poměrná část připadající na tento základ daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je
rozdělován zisk určený k výplatě příjmů mezi akcionáře nebo majitele podílových listů.
Obdobně se postupuje i u příjmu z podílu na likvidačním zůstatku investičního fondu nebo
z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným nebo
komanditisty v komanditní společnosti, které jsou investičním fondem.
(5) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank
a spořitelních a úvěrních družstev u
a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným
v § 18a odst. 5,
b) společenství vlastníků jednotek.
(6) Plynou-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 úrokové příjmy ze státních
dluhopisů, které tento poplatník pořídil z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance podle
zvláštního právního předpisu22a) a vedených na samostatném účtu u České národní banky,
v centrálním depozitáři zaknihovaných cenných papírů, započte se sražená daň na celkovou
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povinnost proto, že poplatníkovi vznikla ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu a nebo
jeho celková daňová povinnost je nižší, než daň sražená, vznikne ve výši daňové povinnosti,
kterou nelze započítat, přeplatek.
(7) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy
uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy
vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.
(8) Zahrne-li do daňového přiznání poplatník, který není daňovým rezidentem České
republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor, veškeré příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f), g)
bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) a i), započte se sražená daň na jeho celkovou daňovou
povinnost vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za které v České
republice podává daňové přiznání. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započítat na tuto
jeho celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši
nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň
sražená, vznikne ve výši daňové povinnosti, kterou nelze započítat, přeplatek. Nezahrne-li
poplatník příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f), g) bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h)
a i) do daňového přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním předpisem, použije se
obdobně § 38e odst. 7.
§ 37
Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak. Výraz „stálá základna“ používaný v mezinárodních
smlouvách je obsahově totožný s výrazem „stálá provozovna“.
§ 37
Mezinárodní smlouva
(1) Mezinárodní smlouvou se pro účely daní z příjmů rozumí mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu České republiky.
(2) Na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která
není státem, se pro účely daní z příjmů hledí jako na mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů.
(3) Výraz „stálá základna“ používaný v mezinárodních smlouvách je obsahově
totožný s výrazem „stálá provozovna“.
***
§ 38f
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
(1) Při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí, které plynou poplatníkům
uvedeným v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3, se postupuje podle příslušných ustanovení smluv o
zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.
(1) Při vyloučení dvojího zdanění příjmu plynoucího daňovému rezidentovi České
republiky ze zdrojů v zahraničí se postupuje podle mezinárodní smlouvy.
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zaplacenou v zahraničí. Při použití metody prostého zápočtu lze daňovou povinnost snížit
o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí nejvýše však o částku daně z příjmů vypočtenou podle
tohoto zákona, která připadá na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Tato částka se stanoví jako
součin daňové povinnosti, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České
republiky i ze zdrojů v zahraničí a podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí na základu daně před
uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně.
Započtení lze provést nejvýše do částky vzniklé daňové povinnosti.
(3) Příjmy ze zdrojů v zahraničí se pro účely vyloučení dvojího zdanění příjmů ze
zahraničí rozumí příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění
v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou, snížené o související výdaje
(náklady) stanovené podle tohoto zákona; přičemž u příjmů ze závislé činnosti se má za to, že
se jedná o základ daně stanovený podle § 6 odst. 13. Odčitatelné položky a položky snižující
základ daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně použít.
Nelze-li u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisí s příjmy (výnosy)
plynoucími ze zdrojů v zahraničí, považuje se za související výdaje (náklady) jejich část
stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí
nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy).
(4) Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika uzavřela
smlouvu o zamezení dvojího zdanění má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu
upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, plynoucí
poplatníkům, uvedeným v § 2 odst. 2 poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob, který je
daňovým rezidentem České republiky, od zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem
státu, kde ve kterém je taková činnost vykonávána, nebo od zaměstnavatele, který je
poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17 daňovým rezidentem České republiky nebo
daňovým nerezidentem, a příjmy ze závislé činnosti pro takového zaměstnavatele jdou k tíži
stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení
dvojího zdanění má uzavřenu mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu
zdanění všech druhů příjmů, která je prováděna, se v České republice vyjímají ze zdanění
za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny. Z ostatního příjmu
poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého o tyto vyjmuté
příjmy ze zdrojů v zahraničí. V případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se
i u těchto příjmů ustanovení odstavce 1.
(5) Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně.
Tento důkazní prostředek lze vyžadovat nejdříve po třiceti dnech ode dne doručení potvrzení
zahraničního správce daně daňovému subjektu. V odůvodněných případech lze daň
zaplacenou v zahraničí prokazovat i potvrzením plátce příjmu nebo depozitáře o sražení daně.
(6) Při použití metody úplného vynětí se ze základu daně (daňové ztráty) u poplatníků
uvedených v § 17 odst. 3 a z úhrnu dílčích základů daně podle § 6 až 10 sníženého o úhrn
ztrát podle § 5 u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 před uplatněním nezdanitelných částí
základu daně a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy ze zdrojů v zahraničí.
(7) Při použití metody vynětí s výhradou progrese se z úhrnu dílčích základů daně podle
§ 6 až 10 sníženého o úhrn ztrát podle § 5, před uplatněním nezdanitelných částí základu daně
a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy ze zdrojů v zahraničí. Z ostatního
příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého
o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí.
(8) Plynou-li poplatníkovi příjmy z několika různých států, s nimiž Česká republika
uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění má Česká republika uzavřenu mezinárodní
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vyloučení dvojího zdanění metodou prostého zápočtu se provede samostatně za každý stát. Při
použití metody úplného vynětí a metody vynětí s výhradou progrese se ze základu daně
vyjímá podle předchozích odstavců úhrn veškerých příjmů ze zdrojů zahraničí, které se
vyjímají ze zdanění. Pokud mají být při vyloučení dvojího zdanění použity metoda úplného
vynětí nebo metoda vynětí s výhradou progrese i metoda prostého zápočtu, provede se
nejprve vynětí příjmů ze zdrojů zahraničí, a pak prostý zápočet podle předchozích odstavců.
(9) Jestliže v důsledku odlišného začátku nebo délky zdaňovacího období v zahraničí
nemá poplatník ve lhůtě k podání daňového přiznání doklad zahraničního správce daně, uvede
v daňovém přiznání předpokládanou výši příjmů ze zdrojů v zahraničí nebo daně,
připadajících na toto zdaňovací období nebo období, za něž je daňové přiznání podáváno.
O rozdíl mezi částkou uplatněnou podle předchozí věty a částkou uvedenou v dokladu
zahraničního správce daně se upraví výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji
ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, ve kterém poplatník
doklad zahraničního správce daně obdrží.
(10) Nárok na vyloučení dvojího zdanění podle odstavce 1 uplatní poplatník na základě
seznamu všech potvrzení podle odstavce 5, která měl k dispozici v zákonné lhůtě pro podání
daňového přiznání, předkládaného současně s daňovým přiznáním. Jednotlivé položky tohoto
seznamu musí obsahovat údaje identifikující zahraničního správce daně nebo zahraničního
plátce daně anebo depozitáře, stát zdroje zahraničních příjmů, částku daně zaplacené v tomto
státě v místní měně a v přepočtu na koruny a výši příjmů ze zdrojů v tomto státě, stanovenou
podle odstavce 3. Součástí seznamu bude též přehled zahraničních správců daně, jejichž
doklady nemá poplatník ve lhůtě k podání daňového přiznání k dispozici z důvodů uvedených
v odstavci 8 9, který musí obsahovat údaje o státě zdroje zahraničních příjmů, předpokládané
výši příjmů ze zdrojů v daném státě nebo daně, uplatněné v daňovém přiznání. Přitom je
daňový subjekt povinen na výzvu správce daně prokázat kdykoliv ve lhůtě pro vyměření daně
oprávněnost nároku na vyloučení dvojího zdanění uplatněného v daňovém přiznání a doložit
jej potvrzeními podle odstavce 5.
(11) Zjistí-li poplatník, že v důsledku stanovení základu daně nebo daně zahraničním
správcem daně má být jeho daňová povinnost jiná, než jak byla vyměřena, postupuje podle
daňového řádu.
(12) Byla-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 daně z příjmů fyzických osob, který
je daňovým rezidentem České republiky, z příjmů úrokového charakteru v zahraničí
sražena daň vyšší, než jaká je uvedena v příslušné mezinárodní smlouvě, lze o ni snížit
daňovou povinnost, pokud tato daň byla v zahraničí sražena v souladu s právním předpisem
Evropských společenství. 104) Je-li celková daňová povinnost nižší než daň sražená v souladu
s právním předpisem Evropských společenství,104) vznikne poplatníkovi ve výši rozdílu
přeplatek.
(13) V případě bezúplatných příjmů nabytých darem, které byly předmětem smlouvy
o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací mezinárodní smlouvy
upravující zamezení dvojímu zdanění v oboru daně dědické a darovací, která je
prováděna, se mezinárodní dvojí zdanění pro účely daní z příjmů v České republice vylučuje
v souladu s metodou uvedenou v této smlouvě.

Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve
znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.
104)
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Zdanění ovládané zahraniční společnosti
(1) Pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání
s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, hledí, jako by byly uskutečněny
ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení zdaňovacího období
ovládané zahraniční společnosti v zahraničí, pokud
a) ovládaná zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost a
b) daň obdobná dani z příjmů právnických osob
1. ovládané zahraniční společnosti, která je poplatníkem daně z příjmů právnických
osob, ve státě, jehož je daňovým rezidentem, je nižší než polovina daně, která by jí
byla stanovena, pokud by byla daňovým rezidentem České republiky, nebo
2. ovládající společnost ve státě, ve kterém je umístěna stálá provozovna, která je
ovládanou zahraniční společností, je nižší než polovina daně, která by byla
stanovena, pokud by činnost stálé provozovny a nakládání s jejím majetkem byly
uskutečněny na území České republiky.
(2) Ovládající společností se pro účely daní z příjmů rozumí poplatník daně z příjmů
právnických osob, který je daňovým rezidentem České republiky a
a) který se přímo nebo nepřímo podílí na základním kapitálu ovládané zahraniční
společnosti, pokud sám nebo společně s přidruženými osobami splňuje jednu z podmínek
podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 2, nebo
b) jehož stálá provozovna je ovládanou zahraniční společností.
(3) Ovládanou zahraniční společností se pro účely daní z příjmů rozumí
a) poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem, pokud
poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem České
republiky, sám nebo společně s přidruženými osobami
1. se přímo nebo nepřímo podílí na základním kapitálu tohoto poplatníka nebo
hlasovacích právech z více než 50 %, nebo
2. má právo na více než 50 % podílu na jeho zisku,
b) stálá provozovna poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je daňovým
rezidentem České republiky, umístěná ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenou
smlouvu o mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů
příjmů, která je součástí právního řádu prováděna a podle které se dvojí zdanění jejích
příjmů vylučuje metodou vynětí.
(4) Přidruženými osobami se pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti rozumí
kapitálově spojené osoby a osoby, pokud má jedna osoba právo na alespoň 25 % podílu na
zisku druhé osoby.
(5) Zahrnovanými příjmy se pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti rozumí
příjmy ovládané zahraniční společnosti plynoucí v jejím zdaňovacím období v zahraničí
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ve formě výpůjčních příjmů,
ve formě licenčních poplatků,
z podílu na zisku,
z pozbytí podílu v poplatníkovi daně z příjmů právnických osob,
z přenechání majetku k úplatnému užití s právem na následné úplatné nabytí tohoto
majetku stranou tohoto závazku,
z pojišťovacích, bankovních a jiných finančních činností,
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osobám prodávaných bez přidané ekonomické hodnoty nebo pouze s malou přidanou
hodnotou,
h) z prodeje nebo poskytnutí služby přidružené osobě, jejíž činnost spočívá převážně
v nákupu zboží a služeb od přidružených osob a následném prodeji tohoto zboží
a poskytování těchto služeb přidruženým osobám bez přidané ekonomické hodnoty nebo
pouze s malou přidanou ekonomickou hodnotou.
(6) Na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s jejím majetkem se hledí,
jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky pouze
v poměrné části vypočítané podle jejího podílu na základním kapitálu ovládané zahraniční
společnosti k okamžiku uskutečnění této činnosti nebo tohoto nakládání s jejím majetkem.
Podíl ovládající společnosti na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti se snižuje
o část podílu drženou prostřednictvím jiné ovládající společnosti, která není základním
investičním fondem.
(7) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ovládající společnosti se
upraví v souladu s odstavcem 1. Pokud by tato úprava vedla ke snížení výsledku hospodaření
nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, neprovede se a o částku, o kterou by byl výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snížen, lze snížit výsledek hospodaření nebo
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích vždy do
výše částky, o kterou se v daném zdaňovacím období výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi
příjmy a výdaji na základě odstavce 1 zvyšuje.
(8) Daň ovládající společnosti lze snížit o daň obdobnou dani z příjmů právnických osob
zaplacenou z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které se použije odstavec 1,
a) ovládanou zahraniční společností, která je poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
ve státě, jehož je daňovým rezidentem,
b) ovládající společností, ve státě, ve kterém je umístěna stálá provozovna, která je
ovládanou zahraniční společností,
c) poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem
a prostřednictvím kterého ovládající společnost drží podíl na základním kapitálu ovládané
zahraniční společnosti, ve státě, jehož je daňovým rezidentem.
(9) Daň ovládající společnosti lze snížit o daň z příjmů právnických osob
zaplacenou z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které tato ovládající
společnost použije odstavec 1, základním investičním fondem, který je ovládající
společností stejné ovládané zahraniční společnosti a prostřednictvím kterého ovládající
společnost drží podíl na základním kapitálu této ovládané zahraniční společnosti.
(9) (10) Při snížení daně podle odstavce 8 se postupuje obdobně jako při použití metody
prostého zápočtu podle § 38f.
(10) (11) Předmětem daně není příjem ovládající společnosti z pozbytí podílu v ovládané
zahraniční společnosti nebo z pozbytí majetku stálé provozovny, která je ovládanou
zahraniční společností, v rozsahu, ve kterém připadá na nerozdělený zisk z činnosti ovládané
zahraniční společnosti a z nakládání s jejím majetkem, na které se u této ovládající společnosti
uplatnil odstavec 1.
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Rozložení úhrady daně na splátky při přemístění majetku bez změny vlastnictví
(1) Na žádost poplatníka daně z příjmů právnických osob povolí správce daně rozložení
úhrady části daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění majetku bez změny
vlastnictví na splátky na dobu nejvýše 5 let ode dne splatnosti daně, pokud je majetek
přemístěn bez změny vlastnictví z České republiky do jiného členského státu Evropské unie
nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, který uzavřel s Českou republikou nebo
Evropskou unií se kterým má Česká republika nebo Evropská unie uzavřenu dohodu,
která je v tomto státě a v České republice prováděna, o vzájemné pomoci při vymáhání
daňových pohledávek rovnocenné vzájemné pomoci upravené příslušným právním předpisem
Evropské unie141) nebo vzájemné pomoci upravené zákonem upravujícím mezinárodní pomoc
při vymáhání některých finančních pohledávek.
(2) Částí daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění majetku bez změny
vlastnictví se rozumí poměrná část daně vypočítaná podle poměru části základu daně
vzniklého v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do
zahraničí k základu daně před uplatněním položek snižujících základ daně a položek
odčitatelných od základu daně. V případě, že je základ daně před uplatněním položek
snižujících základ daně a položek odčitatelných od základu daně nižší než základ daně
vzniklý v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí,
rozumí se částí daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění majetku bez změny
vlastnictví celá daň z příjmů právnických osob.
(3) V rozhodnutí, kterým bylo povoleno rozložení úhrady části daně na splátky, se
stanoví jako podmínka pouze
a) dodržení lhůty splatnosti jednotlivých splátek a
b) poskytnutí přiměřené formy zajištění, je-li v souvislosti s úhradou této části daně
správcem daně vyžadováno s ohledem na riziko, že tato část daně nebude později
uhrazena.
(4) Rozhodnutí, kterým bylo povoleno rozložení úhrady části daně na splátky, pozbývá
účinnosti také dnem, kdy
a) poplatník pozbyl vlastnické právo k přemístěnému majetku, nebo
b) byl přemístěný majetek přemístěn bez změny vlastnictví do jiného státu než do státu
podle odstavce 1.
(5) Pokud v důsledku stanovení daně z příjmů právnických osob dojde ke snížení části
daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění majetku bez změny vlastnictví,
pozbývá rozhodnutí o rozložení úhrady části daně na splátky v části, o kterou posečkaná
částka převyšuje část daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění majetku bez
změny vlastnictví vypočítanou z nově zjištěné daně, účinnosti patnáctým dnem ode dne
právní moci platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru. Výše zbývajících
splátek se vypočítá jako poměr části daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění
majetku bez změny vlastnictví vypočítané z nově zjištěné daně snížené o již zaplacené splátky
a počtu zbývajících splátek. O tomto postupu správce daně poplatníka poučí v rozhodnutí,
kterým bylo povoleno rozložení úhrady části daně na splátky.

- 45 K části druhé návrhu zákona
Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020
§2
Daňové území
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) daňovým územím České republiky území České republiky,
b) daňovým územím Evropské unie území stanovené směrnicí Rady o obecné úpravě
spotřebních daní1a),
c) členským státem členský stát Evropské unie,
d) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,
e) třetí zemí země mimo daňové území Evropské unie,
f) třetím územím území uvedené v odstavcích 3 a 4.
(2) Pro účely tohoto zákona se
a) území Monackého knížectví považuje za území Francouzské republiky,
b) území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje za území Spolkové
republiky Německo,
c) území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska,
d) území San Marina považuje za území Italské republiky a
e) výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují za území Kypru.
(3) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území, za jejichž zahraniční
vztahy odpovídá členský stát, území Kanárských ostrovů, Alandských ostrovů, britských
Normanských ostrovů a francouzská území uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
(4) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území ostrova Helgoland,
území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia a italské vnitrozemské vody
jezera Lugano a Livigno.
(5) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro vstup vybraných výrobků
na celní území Evropské unie se použijí obdobně na vstup vybraných výrobků na celní území
Evropské unie z území uvedených v odstavci 3.
(6) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro výstup vybraných výrobků
z celního území Evropské unie se použijí obdobně na výstup vybraných výrobků z celního
území Evropské unie na území uvedená v odstavci 3.
Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice
92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu
a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických
nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
1)
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o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004,
kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických
produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES
ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat
u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.
Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES,
pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie
a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES.

K části třetí návrhu zákona
Platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020
a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2022
§4

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
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 přijaté finanční
prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných
celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího
státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud je příjemci dotace
stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže
k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k výsledku
hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného
majetku,
jednotkovou cenou cena za jednotku množství zboží nebo cena za službu,
daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle § 13 až 20
nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění,
nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně
za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,
správcem daně příslušný finanční úřad; ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně
a při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů,
kdy povinnost přiznat daň při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 2 až 4,
osobou registrovanou k dani osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo
pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy,
zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu,
u fyzické osoby
1. bydlištěm adresa vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné
evidenci, anebo adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, pokud neexistuje
důkaz, že tato adresa neodpovídá skutečnosti,
2. místem, kde se obvykle zdržuje, místo, kde fyzická osoba obvykle žije z důvodu
osobních nebo profesních vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi,
než ve které má své osobní vazby, je místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje,
určeno osobními vazbami,
3. místem pobytu bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje,
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j)
k)

l)

m)
n)

sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo,
kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě
místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí
se sídlem u této osoby místo jejího pobytu,
provozovnou organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání
zboží nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální
a technické zdroje,
zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem některé
ze spotřebních daní, předmětem daně z pevných paliv nebo předmětem daně ze zemního
plynu a některých dalších plynů, s výjimkou plynu dodávaného prostřednictvím přepravní
nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě
k takové soustavě připojené,
osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která
1. nemá sídlo v tuzemsku,
2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění
v tuzemsku a
3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto
plnění neúčastní,
osvobozenou osobou osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném
členském státě, která je v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku
osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem.,
uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou
k dani, která jedná jako taková.
(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí

a)
b)
c)
d)
e)

hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,
právo stavby,
živé zvíře,
lidské tělo a část lidského těla,
plyn, elektřina, teplo a chlad.

(3) Za zboží se dále považují
a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance,
nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou národní
bankou,
b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely
za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty
na českou měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou,
c) cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo při jejich pořízení
z jiného členského státu nebo jejich dovozu a vývozu jako výrobku.
(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené
k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované
pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity; za dopravní prostředek
se nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner,
b) novým dopravním prostředkem
1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem
větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení
do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km,
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loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení
do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí
užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo
3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud bylo dodáno
do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než
40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní
leteckou přepravu,
c) obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto
osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností,
d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je
1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů7c); hmotný majetek
přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této
smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude
za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané
hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele,
2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů7c),
3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů
upravujících účetnictví7d); pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud
je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho
uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek
uživatele, nebo
4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,
e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek, který plátce
v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické
zhodnocení73) se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností,
f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení4)
nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie
chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem4a),
g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht; nájmem se rozumí také zřízení, trvání
nebo zánik věcného břemene zřízeného k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky
nájmu,
h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů.
i) dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání zboží spojené s instalací nebo montáží
osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou,
j) dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání
1. plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území
Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené,
2. elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi.
(5) Přemístěním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava
zboží, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy
do členského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování
ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno touto
osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou.
(6) Za přemístění zboží se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo
přeprava zboží pro účely
a) zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží,
b) dodání zboží s instalací nebo montáží v členském státě ukončení odeslání nebo
přepravy zboží,
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na území Evropské unie,
d) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
e) uskutečnění plnění osvobozeného od daně podle § 64, 66 nebo 68, nebo obdobně
osvobozeného od daně podle právního předpisu členského státu zahájení odeslání
nebo přepravy zboží,
f) poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, zahrnující práce na zboží fyzicky
uskutečněné v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky,
že zboží po provedení prací je vráceno zpět osobě povinné k dani do členského státu,
ze kterého bylo zboží původně odesláno nebo přepraveno,
g) přechodného užití zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží
pro účely poskytnutí služby osobou povinnou k dani, nebo
h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území členského státu,
ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval
celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od cla.
(7) Nejde-li nadále o odeslání nebo přepravu zboží pro účely, pro které se odeslání
nebo přeprava zboží nepovažují podle odstavce 6 za přemístění zboží, považují se takové
odeslání nebo přeprava zboží za přemístění zboží. V takovém případě se má za to, že
přemístění zboží nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka přestane být plněna.
(5) (8) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu
provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění,
a to
a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo
b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami
jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru.
***
§ 6c
(1) Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění
v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebo
která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí
těchto služeb nebo dodání tohoto zboží.
(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné
plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění,
u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění,
na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění
tohoto zdanitelného plnění.
(3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou
a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno
z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou
je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto
zboží.
(4) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční dodání zboží za
úplatu, které je přemístěním zboží z tuzemska do jiného členského státu, je plátcem ode
dne dodání tohoto zboží, pokud je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě pro tuto
osobu předmětem daně.
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***
§7
Místo plnění při dodání zboží
(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání
nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.
(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou,
která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží,
nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo
přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo
plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila,
se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu
zboží.
(3) Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci
kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu
od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci,
pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto
zboží došlo pouze při jeho dodání
a) prostředníkovi, nebo
b) prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové
identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno
členským státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží.
(4) Pro účely odstavce 3 se prostředníkem rozumí dodavatel v rámci po sobě
jdoucích dodání v řetězci, který
a) není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a
b) zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.
(3) (5) Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo,
kde je zboží instalováno nebo smontováno.
(4) (6) Pokud však zboží je dodáno Při dodání zboží na palubě lodě, letadla nebo vlaku
během přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie, za místo plnění se se za místo
plnění považuje místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou
přepravu.
(5) (7) Pro účely odstavce 4 6 se rozumí
a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby na území
Evropské unie,
b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit osoby na území
Evropské unie,
c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropské unie část přepravy uskutečněná
bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a ukončení přepravy osob.
(6) (8) Místem plnění při Při dodání nemovité věci je místem plnění místo,
kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází
pozemek zatížený právem stavby.
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§ 13
Dodání zboží
(1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím
jako vlastník.
(2) Dodáním zboží do jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí dodání
zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.
(3) Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje
a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu
nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,
b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo
smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží
komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí
osobě nebo komitentovi,
c) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této
smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností
převedeno na jeho uživatele.
(4) Za dodání zboží za úplatu se také považuje
a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických
činností plátce,
b) uvedení do stavu způsobilého k užívání74) dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní
činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet
daně podle § 72 odst. 6,
c) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku
v nepeněžité podobě ve hmotném majetku,2) pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části
uplatněn odpočet daně,
d) vložení nepeněžitého vkladu ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku
uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku,
který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě
odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně,
e) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly
spolu se zbožím na trh10a), jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen
k poslednímu dni příslušného účetního období7d) daného plátce nebo k poslednímu
dni příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. Pro účely tohoto
zákona jsou za vratné obaly stejného druhu považovány také vratné obaly se shodnou
výší zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného obalu spolu se zbožím.
Toto ustanovení se nevztahuje na dodání vratných obalů spolu se zbožím, u kterého
by se uplatnilo osvobození od daně podle § 63,
f) předání dovezeného zboží, které bylo propuštěno do celního režimu volného oběhu,
v tuzemsku bez změny vlastnického práva do okamžiku dodání tohoto zboží podle
odstavce 1.
(5) Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických
činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé použití obchodního majetku plátcem
pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související
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pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.
(6) Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění
obchodního majetku zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu. Přemístěním
obchodního majetku se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava majetku tímto
plátcem nebo jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely
uskutečňování jeho ekonomických činností v jiném členském státě. Za dodání zboží do jiného
členského státu plátcem se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění zboží, které bylo
pořízeno tímto plátcem podle § 16 odst. 4, z tuzemska do jiného členského státu.
(7) Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu se pro účely
tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely
a) dodání zboží s instalací nebo montáží,
b) zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží,
c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během přepravy osob podle
§ 7 odst. 4,
d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pokud
je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně,
e) vývozu zboží plátcem, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývozu,
f) poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském
státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží
po provedení prací je vráceno zpět plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno
nebo přepraveno,
g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy
zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem,
h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území jiného členského
státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití
vztahoval celní režim dočasného použití s plným osvobozením od cla, nebo
i) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
(8) Není-li nadále plněna některá z podmínek, které jsou předpokladem pro postup podle
odstavce 7, považuje se zboží za přemístěné z tuzemska do jiného členského státu. V takovém
případě se má za to, že přemístění nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka přestane
být plněna.
(9) (7) Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje
a) pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek,
b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady
nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,11)
c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně
nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické
činnosti,
d) dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu,
pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je při dodání zboží
zaručeno vrácení této úplaty v plné výši po vrácení vratného obalu10a), nebo
e) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.
***
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Pořízení zboží z jiného členského státu
(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí
práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě
nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost
v jiném členském státě, které nejsou osvobozenou osobou, pokud tyto osoby nejsou
v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží osvobozenou osobou a pokud je
zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného
a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo jí zmocněnou třetí osobou, nebo
b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží
z jiného členského státu, nebo jím zmocněnou třetí osobou.
c) zmocněnou třetí osobou.
(2) Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje
a)
b)
c)
d)

dodání zboží s instalací nebo montáží,
dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
zasílání zboží,
přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely uvedené
v § 13 odst. 7,
e) nabytí vratného obalu za úplatu.
(3) (2) Pokud je zboží pořízeno právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou
je pořízení zboží předmětem daně, odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží
je uskutečněn touto osobou do členského státu odlišného od členského státu ukončení
odeslání nebo přepravy zboží, považuje se pro účely tohoto zákona zboží za odeslané
nebo přepravené z členského státu, do kterého je dovoz zboží uskutečněn. Pokud je dovoz
zboží uskutečněn právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou je pořízení zboží
předmětem daně, do tuzemska, má tato osoba nárok na vrácení zaplacené daně při dovozu
zboží, pokud prokáže, že pořízení tohoto zboží bylo předmětem daně v členském státě,
ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava tohoto zboží. Při vracení daně se postupuje
přiměřeně podle § 82 až 82b.
(4) (3) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se pro účely tohoto zákona také
považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani
v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou a která není plátcem, za účelem
následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli.
(5) (4) (3) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto zákona
považuje
a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku,
pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska a toto
zboží bylo plátcem v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném
členském státě vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z
třetí země,
a) přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska plátcem nebo identifikovanou
osobou,
b) přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které bylo odesláno nebo
přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem v tomto jiném členském
státě, a odeslání nebo přeprava zboží je ukončena v tuzemsku,
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osvobozenou osobou a která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou
k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely uskutečňování ekonomických
činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu
do tuzemska,
d) c) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám jiného státu,
který je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír,
pro jejich použití nebo použití civilních zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud zboží
nebylo předmětem daně v členském státě, který zboží přiděluje, jestliže dovoz tohoto
zboží není osvobozen od daně.
(4) Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje
nabytí
a) práva nakládat jako vlastník se zbožím, které se
1. dodává s instalací nebo montáží,
2. dodává soustavami nebo sítěmi, nebo
3. zasílá,
b) vratného obalu za úplatu.
§ 17
Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného
obchodu
(1) Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani
ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito
třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu
prodávajícího do členského státu kupujícího.
(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani
v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou.
(3) Kupujícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani
v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, která kupuje zboží od prostřední
osoby.
(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná
k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu
kupujícího, která
a) není osvobozenou osobou a
a) nemá sídlo nebo provozovnu v členském státě kupujícího a
b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání
zboží kupujícímu v tomto členském státě.
(5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí prostřední osoba
registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení
zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem.
(6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední osobou
v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu je osvobozeno od daně
za těchto podmínek
a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou, která není
plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou registrovanou k dani v jiném členském
státě,
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následného dodání zboží v tuzemsku,
c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu
prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího, pro kterého prostřední osoba
uskutečňuje následné dodání zboží,
d) kupující je plátce nebo identifikovaná osoba,
e) kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední osobou jako
při pořízení zboží z jiného členského státu.
(7) Prostřední osoba, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě
a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží kupujícímu, který je plátcem nebo
identifikovanou osobou, je při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu povinna
a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně při pořízení zboží
z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku,
b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je na daňovém dokladu
pro kupujícího,
c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný obchod.
(8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační číslo, které
kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat daň na základě daňového dokladu
vystaveného prostřední osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu.
§ 18
Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území
Evropské unie
(1) Přemístěním zboží v režimu skladu se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
přemístění zboží prodávajícím za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu
v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, pokud
a) v době zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží
1. prodávající zná daňové identifikační číslo kupujícího vydané členským státem
ukončení odeslání nebo přepravy zboží a
2. má být jeho následné dodání uskutečněno na základě ujednání kupujícího
a prodávajícího a
b) prodávající uvede
1. přemístění tohoto zboží v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a
2. daňové identifikační číslo kupujícího vydané členským státem ukončení odeslání
nebo přepravy zboží v souhrnném hlášení.
(2) Pro účely dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu
uvnitř území Evropské unie se rozumí
a) prodávajícím osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo
přepravy zboží uskutečňující přemístění zboží v režimu skladu, která nemá
v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží sídlo nebo provozovnu,
b) kupujícím osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo
přepravy tohoto zboží, na kterou má být podle odstavce 1 následně převedeno právo
nakládat se zbožím jako vlastník.
(3) Přemístění zboží v režimu skladu se nepovažuje za dodání zboží za úplatu
a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu.
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(dále jen „lhůta pro dodání“) dojde k následnému převodu práva nakládat s tímto
zbožím jako vlastník prodávajícím na kupujícího a podmínky pro přemístění zboží
v režimu skladu podle odstavců 1 a 2 jsou stále splněny, považuje se tento převod práva
za
a) dodání zboží do jiného členského státu prodávajícím a
b) pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím.
(5) Pokud ve lhůtě pro dodání dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako
vlastník prodávajícím na jinou osobu povinnou k dani než kupujícího,
která je registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
přemisťovaného zboží, považuje se tento převod práva za dodání zboží do jiného
členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu podle odstavce 4, pokud jsou
stále splněny ostatní podmínky pro přemístění zboží v režimu skladu podle odstavců
1 a 2 a prodávající zaznamená změnu pořizovatele v evidenci pro účely daně z přidané
hodnoty.
(6) Pokud před uplynutím lhůty pro dodání dojde k vrácení zboží, které bylo
přemístěno v režimu skladu, do členského státu, ze kterého bylo odesláno nebo
přepraveno, aniž by došlo k převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník podle
odstavců 4 nebo 5, a prodávající uvede toto vrácení zboží v evidenci pro účely daně
z přidané hodnoty, nepovažuje se toto vrácení zboží za přemístění zboží.
(7) Pokud před uplynutím lhůty pro dodání přestane být plněna některá z podmínek
pro přemístění zboží v režimu skladu podle odstavců 1 nebo 2, aniž by došlo k převodu
práva nakládat se zbožím jako vlastník podle odstavců 4 nebo 5, nebo k vrácení zboží
podle odstavce 6, považuje se přemístění zboží v režimu skladu za dodání zboží za
úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu v okamžiku, ve kterém
daná podmínka přestane být plněna; okamžikem, ve kterém daná podmínka přestane
být plněna, je v případě
a) převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník prodávajícím na jinou osobu
než kupujícího nebo osobu povinnou k dani podle odstavce 5 okamžik
bezprostředně předcházející tomuto převodu práva nakládat se zbožím jako
vlastník,
b) odeslání nebo přepravy zboží do členského státu odlišného od členského státu,
ze kterého bylo toto zboží původně odesláno nebo přepraveno, okamžik
bezprostředně předtím, než jsou odeslání nebo přeprava do tohoto odlišného
členského státu zahájeny, nebo
c) zničení, ztráty nebo odcizení den, kdy
1. bylo zboží skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno, nebo
2. byly zničení, ztráta nebo odcizení zjištěny, pokud nelze zjistit, kdy bylo zboží
skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno.
(8) Pokud se na přemístění zboží v režimu skladu nepoužijí odstavce 4 až 7, dnem
následujícím po dni uplynutí lhůty pro dodání se považuje toto přemístění zboží
za dodání zboží za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu.
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§ 22
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského
státu osvobozeném od daně
Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně
s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému
dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno
do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem
měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného
členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení
daňového dokladu.
§ 22
Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského
státu osvobozeném od daně
(1) Při dodání zboží do jiného členského státu nebo dodání zboží za úplatu, které
je přemístěním zboží plátcem, na která se vztahuje osvobození od daně s nárokem
na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému dni
v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo dodání zboží uskutečněno. Pokud však
byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci,
v němž bylo dodání zboží uskutečněno, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto
dodání ke dni vystavení daňového dokladu.
(2) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží, se považuje za uskutečněné
a) dnem přemístění zboží do jiného členského státu, nebo
b) dnem, kterým se toto přemístění stane dodáním zboží za úplatu, pokud se jedná
o přemístění zboží, které se považuje za dodání zboží za úplatu až po ukončení jeho
odeslání nebo přepravy.
(3) Dodání zboží do jiného členského státu s použitím přemístění zboží v režimu
skladu podle § 18 odst. 4 a 5 se považuje za uskutečněné dnem převodu práva nakládat
s tímto zbožím jako vlastník na pořizovatele.
***
§ 25
Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného
členského státu
(1) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vzniká plátci
nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje
po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před
patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci
nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu.
(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 vzniká plátci nebo
identifikované osobě povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska.
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ke kterému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 21. Pořízení zboží
z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 3 a § 18 odst. 4, 5, 7 a 8 se však považuje
za uskutečněné dnem přemístění zboží do tuzemska, ke kterému by bylo uskutečněno
takové plnění při dodání zboží do jiného členského státu podle § 22.
***
§ 36
Základ daně
(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné
zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné
plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění.
(2) Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění
je částka přijaté úplaty snížená o daň.
(3) Základ daně také zahrnuje
a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění,
b) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné
plnění, při jeho uskutečnění,
c) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou,
d) při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo
spojených s výstavbou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby
jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.
(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení,
přepravu, pojištění a provize.
(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové
úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží a poskytnutí služby na celou korunu.
(6) Základem daně je v případě, že se jedná o
a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) a f), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5
a § 13 odst. 6, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží
pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše
celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů vynaložených
na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.,
c) dodání zboží nebo poskytnutí služby, v případech kdy byla úplata poskytnuta formou
nepeněžitého plnění, obvyklá cena bez daně tohoto dodání nebo poskytnutí,
d) dodání zboží nebo poskytnutí služby v případech, kdy byla úplata poskytnuta zcela nebo
zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, obvyklá cena bez daně
tohoto dodání nebo poskytnutí.
(7) Základem daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě víceúčelového
poukazu je vše, co jako úplatu za víceúčelový poukaz uhradila nebo má uhradit osoba, pro
kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo třetí osoba, a to bez daně za toto zdanitelné
plnění. Není-li tato úplata známa, je základem daně částka uvedená na víceúčelovém poukazu
nebo v související dokumentaci snížená o daň.
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stanoví se základ daně za toto plnění jako součet částky stanovené podle odstavce 7 pro část
úplaty odpovídající víceúčelovému poukazu a částky stanovené podle odstavce 1
pro zbývající část úplaty.
(9) Pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota, která zahrnuje
dodání zboží nebo poskytnutí služby s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená od daně,
základ daně se pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši odpovídající poměru
cen určených podle právních předpisů upravujících oceňování majetku jednotlivých plnění
k celkovému součtu těchto určených cen. Tato celková cena nebo hodnota se považuje
za částku obsahující daň.
(10) Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců, použije
se pro zjištění poměru cen cena z posudku, v němž je cena nejvyšší, která se považuje za cenu
obsahující daň.
(11) Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely
prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet
jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za kterou jsou prodávány,
a jejich nominální hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou
prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu nižší, než je přepočet
jejich nominální hodnoty na českou měnu, základem daně je nula.
(12) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) je základem daně peněžní částka,
za kterou plátce vratný obal, který je dodáván spolu se zbožím, dodává, bez daně. Základem
daně je tato peněžní částka i v případě, že vratný obal je dodán plátcem spolu se zbožím
bezúplatně, pokud zákon dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku vratné obaly
stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům bezúplatně, je základem daně
peněžní částka, za kterou je obal stejného druhu plátcem pořízen, snížená o daň. V případě,
že peněžní částka není známa, je základem daně cena vratného obalu stejného druhu určená
podle právních předpisů upravujících oceňování majetku. Celkový základ daně u vratných
obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se vypočte jako rozdíl mezi celkovým počtem
vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného
účetního období nebo příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví,
a celkovým počtem vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci vráceny během
příslušného účetního období7d) nebo během příslušného kalendářního roku u plátce, který
nevede účetnictví, přičemž tento rozdíl je vynásoben částkou platnou pro vratný obal stejného
druhu dodávaný v tuzemsku společně se zbožím, zjištěnou podle tohoto ustanovení.
V případě, že celkový počet vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem všem svým
odběratelům během příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního roku u plátce,
který nevede účetnictví, je nižší než celkový počet vratných obalů stejného druhu, které byly
tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období7d) nebo během příslušného
kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, jsou základ daně a příslušná daň uváděné
na daňovém dokladu vystaveném podle § 32 odst. 1 se záporným znaménkem. Stejným
způsobem se záporný základ daně a daň zohlední i v daňovém přiznání podle § 101.
(13) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu
částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka
nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu
neuplatní nárok na odpočet daně.
(14) Obvyklou cenou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí celá částka, kterou by
za účelem pořízení zboží nebo přijetí služby musela osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo,
nacházející se na stejném obchodním stupni, na jakém se dodání zboží nebo poskytnutí služby
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poskytovateli v tuzemsku, aby v daném okamžiku toto zboží pořídila nebo tuto službu přijala;
pokud nelze srovnatelné dodání zboží nebo poskytnutí služby zjistit, rozumí se obvyklou
cenou
a) v případě zboží částka, která
1. není nižší než kupní cena daného nebo podobného zboží, nebo
2. odpovídá nákladové ceně určené k okamžiku dodání zboží, pokud nelze určit částku
podle bodu 1,
b) v případě služby částka, která není nižší než výše celkových nákladů osoby povinné
k dani na toto poskytnutí služby.
***
§ 64
Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném
členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem
nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou
dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.
(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani
v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě
předmětem daně, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
a) tato osoba sdělila plátci své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané
hodnoty,
b) je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem,
pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a
c) plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.
(2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě
v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou,
která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno
od daně s nárokem na odpočet daně.
(3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem
osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, nebo
právnické osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou
třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání nebo
přeprava zboží je uskutečněna podle zákona upravujícího spotřební daně, a povinnost platit
spotřební daň vzniká pořizovateli v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.
(4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu
pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet
daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo
předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě.
(5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením
pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu,
nebo jinými důkazními prostředky.
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do jiného členského státu, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
by takové dodání zboží bylo osvobozeno od daně podle odstavců 1 až 3 v případě,
že by se uskutečnilo pro jinou osobu registrovanou k dani v jiném členském státě.
(5) Pro účely uplatňování osvobození od daně podle odstavců 1 až 4 se má za to,
že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, stanoví-li tak přímo
použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici
o společném systému daně z přidané hodnoty7e).
***
§ 66
Osvobození od daně při vývozu zboží
(1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské
unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního
zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.
(2) Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je Vývoz zboží je osvobozen od
daně, pokud jde o dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země
a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo
b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani
místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem
vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro
dopravu pro soukromé použití.
(3) Při dodání zboží do třetí země vývozu zboží, který je osvobozen od daně,
se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty tohoto zákona za den uskutečnění plnění
považuje den výstupu zboží z území Evropské unie.
(4) Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat
a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je potvrzen výstup
zboží z území Evropské unie, o propuštění do celního režimu vývozu, pasivního
zušlechťovacího styku, vnějšího tranzitu, nebo o zpětném vývozu, nebo
b) jinými důkazními prostředky v případě
1. ústního celního prohlášení pro vývoz zboží, nebo
2. úkonu považovaného za celní prohlášení pro vývoz zboží.
b) jinými důkazními prostředky.
***
§ 71g
Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení
odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží
do jiného členského státu je osvobozeno od daně
(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň
v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo
přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu
je osvobozeno od daně podle § 64.
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o přemístění obchodního majetku dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží
plátcem, podle § 64 odst. 4, je dovoz zboží osvobozen od daně, pokud plátce v okamžiku
propuštění zboží do celního režimu volného oběhu poskytne celnímu úřadu
a) své daňové identifikační číslo,
b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě,
které je zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo,
přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která jsou uvedena
v písemném rozhodnutí celního úřadu o propuštění zboží do celního režimu volného
oběhu, a
c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání nebo
přepravě do jiného členského státu.
(3) Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně podle odstavce
1 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto celního režimu
propuštěno.
(4) Pokud nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, vzniká plátci povinnost přiznat
daň podle § 23.
***
§ 72
Nárok na odpočet daně
(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění,
které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování
a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,
c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže
by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku,
d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s místem plnění
ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo
e) plnění uvedených v § 13 odst. 9 7 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5.
(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).
(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající
povinnost tuto daň přiznat.
(4) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého
pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu53) uznat za výdaje
vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 9 7
písm. c).
(5) Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého zdanitelného plnění,
které použije výhradně pro uskutečňování plnění uvedených v odstavci 1.
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na odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části
připadající na použití s nárokem na odpočet daně (dále jen „odpočet daně v částečné výši“),
pokud zákon nestanoví jinak. Příslušná výše odpočtu daně v částečné výši se stanoví
postupem podle § 75 nebo 76.
***
§ 86
Vracení daně ozbrojeným silám cizích států
(1) Nárok na vrácení daně mohou při pořízení vybraných druhů zboží nebo služeb
uplatnit
a) ozbrojené síly vysílajícího státu60), který je členem Severoatlantické smlouvy nebo státem
zúčastněným v Partnerství pro mír, jiným než Českou republikou, pokud mezinárodní
smlouva, která je součástí českého právního řádu, stanoví, že vybrané druhy zboží nebo
služeb se v tuzemsku osvobodí od daně,
b) Ministerstvo obrany při pořizování zboží nebo služeb hrazených z prostředků Organizace
Severoatlantické smlouvy.
(2) Je-li plnění osvobozeno od daně podle § 68 odst. 10, nárok na vrácení daně nelze
uplatnit.
(3) Vybranými druhy zboží nebo služeb podle odstavce 1 se rozumí
a) minerální oleje pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil a jejich civilní
personál,
b) zboží nebo služby pořizované v rámci projektu bezpečnostních investic Organizace
Severoatlantické smlouvy, vybavení staveb v rámci tohoto projektu a služby související
s provozem tohoto zboží nebo těchto staveb.
(4) Osobám uvedeným v odstavci 1 vzniká nárok na vrácení daně dnem, ke kterému
vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) nárok
na vrácení daně vzniká pouze ve výši odpovídající částce hrazené z prostředků Organizace
Severoatlantické smlouvy prostřednictvím příslušné kapitoly státního rozpočtu.
(5) Osoby uvedené v odstavci 1 uplatní nárok na vrácení daně na tiskopise předepsaném
Ministerstvem financí s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky. Osoby uvedené
v odstavci 1 písm. a) uplatní nárok na vrácení daně prostřednictvím Ministerstva obrany.
Pokud správce daně shledá, že žádost o vrácení daně neobsahuje všechny předepsané
náležitosti, nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti podané žádosti, vyzve osobu uvedenou
v odstavci 1 písm. a) k odstranění vad či nesrovnalostí prostřednictvím Ministerstva obrany.
(6) Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady nebo doklady o prodeji
zboží nebo poskytnutí služby. Daňové doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí
služby předložené osobou uvedenou v odstavci 1 písm. b) musí být opatřeny výraznou
doložkou „nákup hrazen z prostředků NATO“.
(7) Doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby vystavený plátcem musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) označení osoby uvedené v odstavci 1, v jejíž prospěch bylo zdanitelné plnění uskutečněno,
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e) evidenční číslo dokladu,
f) den uskutečnění zdanitelného plnění,
g) sazbu daně a základ daně,
h) výši daně.
(8) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek na účet Ministerstva obrany vedený pro tyto
účely. Nárok na vrácení daně zaniká, není-li uplatněn do 12 kalendářních měsíců od konce
kalendářního měsíce, ve kterém nárok vznikl.
(9) Zjistí-li osoba, které byla daň vrácena podle odstavce 9 8, že na vrácení daně neměla
nárok, je povinna neoprávněně vyplacenou částku vrátit správci daně prostřednictvím
Ministerstva obrany, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistila.
(10) Pro osobu uvedenou v odstavci 1 je místně příslušným správcem daně Finanční úřad
pro hlavní město Prahu.
***
§ 89
Zvláštní režim pro cestovní službu
(1) Zvláštní režim je povinen použít poskytovatel cestovní služby, který jedná
se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby zákazníkovi.
(2) Pro účely zvláštního režimu pro cestovní službu se rozumí
a) poskytovatelem cestovní služby osoba povinná k dani, která poskytuje zákazníkovi
cestovní službu,
b) zákazníkem osoba, které je poskytnuta cestovní služba,
c) cestovní službou poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje kombinace služeb
cestovního ruchu61) a popřípadě zboží, pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu
a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani; poskytnutí cestovní služby
se považuje za poskytnutí jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije
více služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží nakoupené od jiných osob povinných
k dani; za cestovní službu se považuje i poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje
pouze jednu nakoupenou službu cestovního ruchu ubytování nebo dopravy osob.
(3) Při poskytnutí cestovní služby je základem daně přirážka poskytovatele cestovní
služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní
částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby
za poskytnutou cestovní službu, a součtem částek, které plátce uhradil nebo má uhradit
za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani,
které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby. Přirážku je možné stanovit také jako rozdíl mezi
celkovou částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet poskytovatel cestovních služeb
za poskytnuté cestovní služby uskutečněné za zdaňovací období, a celkovou částkou, kterou
poskytovatel cestovních služeb uhradil nebo má uhradit za nakoupené služby cestovního
ruchu, případně zboží od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté
do cestovních služeb uskutečněných za toto zdaňovací období. Je-li tento rozdíl záporný,
základem daně je nula.
(4) Pokud je před uskutečněním cestovní služby přijata úplata, ze které vzniká
povinnost přiznat daň, stanoví se přirážka poskytovatele cestovní služby k této úplatě
jako součin přijaté úplaty a koeficientu pro výpočet přirážky.
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a) rozdílu mezi
1. celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce
od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu, a
2. součtem částek, které plátce již uhradil za jednotlivé služby cestovního ruchu
a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté
do cestovní služby, a
b) celkové peněžní částky, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce
od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu.
(6) Koeficient pro výpočet přirážky lze vypočíst také jako podíl
a) rozdílu mezi
1. celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce
od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu, a
2. součtem částek, které plátce uhradil nebo předpokládá, že uhradí, za jednotlivé
služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani,
které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby, a
b) celkové peněžní částky, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce
od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu.
(7) U jedné cestovní služby lze pro stanovení přirážky poskytovatele cestovní služby
k úplatě použít pouze jeden způsob výpočtu koeficientu pro výpočet přirážky; v případě,
že poskytovatel cestovní služby použije způsob výpočtu koeficientu podle odstavce 6,
může koeficient, který pro účely stanovení přirážky vypočetl u první přijaté úplaty,
použít i pro stanovení přirážky u všech úplat následujících.
(8) Je-li rozdíl podle odstavců 3, 5 nebo 6 záporný, základem daně je nula.
(4) (9) Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má poskytovatel
poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny,
je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.
(5) (10) Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění cestovní
služby, pokud se přirážka stanoví podle odstavce 3 za zdaňovací období, je povinen přiznat
daň nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém jsou cestovní služby
uskutečněny. Cestovní služba se považuje za uskutečněnou dnem poskytnutí cestovní služby.
Za poskytnutí cestovní služby se považuje den poskytnutí poslední služby cestovního ruchu
zahrnuté v cestovní službě.
(6) (11) U cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně.
(7) (12) Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných
k dani jsou poskytnuty ve třetí zemi, cestovní služba je osvobozena od daně s nárokem
na odpočet daně. Jestliže služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných
k dani jsou poskytnuty jak ve třetí zemi, tak i na území Evropské unie, je cestovní služba
osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým
službám ve třetí zemi a na území Evropské unie. Za službu cestovního ruchu poskytnutou
ve třetí zemi se považuje nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země
se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava.
(8) (13) Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně
v jiném členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu nakoupených od plátců nebo
od osob registrovaných k dani v jiném členském státě, které poskytuje zákazníkovi jako
součást cestovní služby.
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„zvláštní režim – cestovní služba“. Při poskytnutí cestovní služby nesmí být na daňovém
dokladu samostatně uvedena daň týkající se přirážky.
(10) (15) Plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba, nemá nárok na odpočet daně
z přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně za tuto poskytnutou službu.
(11) (16) Pokud poskytovatel cestovní služby poskytuje vlastní službu nebo zboží
vytvořené vlastní činností, které nesmí zahrnout do cestovní služby, je povinen uplatňovat daň
u těchto zdanitelných plnění podle příslušné sazby daně a daň se vypočítá z ceny určené podle
právních předpisů upravujících oceňování majetku, která se považuje za peněžní částku
včetně daně.
(12) (17) Pokud poskytovatel cestovní služby uplatňuje daň a současně je povinen použít
zvláštní režim, je také povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně
plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně.
(13) (18) Plátce je povinen opravit základ daně a výši daně u poskytnuté cestovní služby
při změně ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní
službu podle odstavce 3, případně jiné změny, pokud tato změna má za následek zvýšení daně
na výstupu. Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné
zdanitelné plnění a plátce je povinen provést opravu ke dni změny ceny nakoupené služby
nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně
jiné změny. Pro výpočet daně se použije sazba daně platná ke dni uskutečnění původního
zdanitelného plnění. Jestliže změna ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky
za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné změny, má za následek
snížení daně na výstupu, může plátce opravit základ daně a výši daně stejným způsobem.
(18) Při opravě základu daně nebo výše daně u cestovní služby plátce nevystavuje
opravný daňový doklad.
(14) (19) Pokud však plátce poskytuje cestovní služby jiné osobě povinné k dani, která
není poskytovatelem cestovní služby, pro účely uskutečňování ekonomických činností,
nemusí uplatňovat zvláštní režim a uplatňuje u jednotlivých nakoupených služeb cestovního
ruchu daň na výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené služby
cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty v tuzemsku.
(15) (20) Zvláštní režim není oprávněn použít plátce, který poskytuje službu spočívající
v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby. Daň se vypočítá z úplaty,
kterou plátce obdržel nebo má obdržet za poskytnutou službu zajištění cestovní služby,
která se považuje za peněžní částku včetně daně. Poskytnutí služby spočívající v zajištění
cestovní služby jménem a na účet jiné osoby je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet
daně, pokud jednotlivé služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty
ve třetí zemi. Pokud jsou služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě poskytnuty
jak ve třetí zemi, tak i na území Evropské unie, je poskytnutí služby spočívající v zajištění
cestovní služby jménem a na účet jiné osoby osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně
jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám cestovního ruchu ve třetí zemi a na území
Evropské unie. Pro vymezení služby cestovního ruchu poskytnuté ve třetí zemi platí odstavec
7 věta třetí obdobně.
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§ 92d
Dodání nemovité věci
(1) Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti,
pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5 6.
(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení
o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.
***
§ 100a
Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty
(1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, jsou
povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění
na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států.
(2) Osoba, která uskutečňuje zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu,
je povinna vést evidenci o hodnotě zaslaného zboží, popřípadě o volbě podle § 8 odst. 3,
v členění podle jednotlivých jiných členských států.
(3) Plátce, který je prodávajícím v rámci dodání a pořízení zboží s použitím
přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie, a plátce nebo
identifikovaná osoba, kteří jsou kupujícím nebo osobou povinnou k dani podle
§ 18 odst. 5 v rámci tohoto dodání a pořízení, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně
z přidané hodnoty údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým
se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané
hodnoty7e).
***
§ 102
Souhrnné hlášení
(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil mu vznikla povinnost
přiznat
a) dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném
členském státě,
b) přemístění obchodního majetku zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu,
c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území
Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto
obchodu, nebo
d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou
poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě
registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce
služby, nebo pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba ke dni
přijetí úplaty známa dostatečně určitě.
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v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu.
(2) (3) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila
jí vznikla povinnost přiznat
a) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou
poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě
registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce
služby, nebo
b) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území
Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je identifikovaná osoba prostřední
osobou v tomto obchodu.
(3) (4) Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující
dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě
pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby
se uvádějí v české měně.
(4) (5) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení
kalendářního měsíce. Souhrnné hlášení podává identifikovaná osoba do 25 dnů po skončení
kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.
(5) (6) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává
souhrnné hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
(6) (7) Pokud plátce podle odstavce 5 6 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní
čtvrtletí a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c),
vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí
kalendářnímu měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c),
povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí,
a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle
odstavce 1 písm. a) až c). Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 4 5,
a to za každý kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil plnění podle
odstavce 1 písm. a) až c).
(7) (8) Pokud plátce nebo identifikovaná osoba, kteří podali souhrnné hlášení, zjistí,
že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů podat
následné souhrnné hlášení způsobem uvedeným v odstavci 3 4.
(8) (9) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném souhrnném
hlášení posoudí, případně prověří a využije při stanovení daně. Obdobný postup uplatní
ohledně údajů, které správce daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce.
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách
neobchodní povahy ze třetích zemí od daní.
Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 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.
Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících
se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území
Společenství.
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde
o místo poskytnutí služby.
1)
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systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené
sazby daně z přidané hodnoty.
Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem.
Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c)
směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty
při konečném dovozu.
Směrnice Rady 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 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti
ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví
prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným
k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.
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 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES,
pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH.
Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové
povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud
jde o zacházení s poukazy.
Směrnice 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.
Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde
o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi
členskými státy.
Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES,
pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie
a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES.

K části čtvrté návrhu zákona
Platné znění zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. červenci 2020
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje
s příslušnými orgány jiných států, a to
a) v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1) ve
vztahu k jinému členskému státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), nebo
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republiky (dále jen „mezinárodní smlouva“), ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž
byla mezinárodní smlouva uzavřena (dále jen „smluvní stát“).
(2) Mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „mezinárodní spolupráce“) se
poskytuje nebo přijímá ve formě
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výměny informací na žádost,
automatické výměny informací,
výměny informací z vlastního podnětu,
doručování písemností,
účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo
provádění souběžných daňových kontrol.

(3) Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce
daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní.
(4) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

daň z příjmů fyzických osob,
daň z příjmů právnických osob,
daň z nemovitých věcí,
daň z nabytí nemovitých věcí,
silniční daň,
daň z hazardních her,
místní poplatek,
peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění podle písmen a) až g) uložené
jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo
peněžité plnění stanovené mezinárodní smlouvou s výjimkou povinných příspěvků na
sociální pojištění.
(5) Podle tohoto zákona se nepostupuje při

a) vzájemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech, nebo
b) mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
(6) Na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která
není státem, se pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní hledí jako na
mezinárodní smlouvu podle odstavce 1 písm. b).
***
§8
Správce daně
(1) Úkony, dílčí řízení nebo jiné postupy při poskytování mezinárodní spolupráce provádí
správce daně určený kontaktním místem.
(2) Správcem daně je Specializovaný finanční úřad, jde-li o automatickou výměnu
informací oznamovaných
a) finančními institucemi, nebo
b) nadnárodními skupinami podniků. , nebo
c) zprostředkovateli přeshraničních uspořádání.
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řízeních nebo jiných postupech a předává mu nezbytné podklady pro poskytnutí mezinárodní
spolupráce, popřípadě může prostřednictvím kontaktního místa požádat dožadující kontaktní
místo jiného státu o doplnění podkladů.
(4) Správce daně při automatické výměně informací podle odstavce 2 předá
ústřednímu kontaktnímu orgánu informace získané na základě podaného oznámení.
(4) (5) Správce daně může žádat o mezinárodní spolupráci pouze prostřednictvím
kontaktního místa, kterému předá zpracovanou žádost, popřípadě doplní podklady nezbytné
k provádění mezinárodní spolupráce.
***
§ 12b
Předmět automatické výměny informací
(1) Předmětem automatické výměny informací jsou informace
a) podle druhů příjmu a majetku,
b) oznamované finančními institucemi,
c) o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem,
d) oznamované nadnárodními skupinami podniků. ,
e) oznamované zprostředkovateli přeshraničních uspořádání.
(2) Na základě mezinárodní smlouvy mohou být předmětem automatické výměny
informací také informace neuvedené v odstavci 1.
***
§ 13o
Postup správce daně při předávání informací
Správce daně informace získané na základě podaného oznámení předá ústřednímu
kontaktnímu orgánu.
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Oddíl 6
Automatická výměna informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních
uspořádání
Pododdíl 1
Obecná ustanovení
§ 14
Úvodní ustanovení
(1) Při automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli
přeshraničních uspořádání se poskytují informace týkající se přeshraničního
uspořádání naplňujícího charakteristický znak.
(2) Při automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli
přeshraničních uspořádání poskytuje ústřední kontaktní orgán informace podle
odstavce 1 také ministerstvu a má k nim přístup Evropská komise.
§ 14a
Uživatel uspořádání
Uživatelem uspořádání je pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoba nebo jednotka bez právní osobnosti,
a) kterým je toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení,
b) které jsou připraveny toto uspořádání zavést, nebo
c) které uskutečnily první krok pro jeho zavedení.
§ 14b
Přidružené entity
(1) Přidruženými entitami jsou pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoby nebo jednotky bez
právní osobnosti, které jsou navzájem spojeny tak, že osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti
a) se podílí na
1. řízení druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti tím, že je schopna v nich
uplatňovat významný vliv,
2. kontrole druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti tím, že drží více než
25 % hlasovacích práv, nebo
3. více než 25 % základního kapitálu druhé osoby nebo jednotky bez právní
osobnosti prostřednictvím vlastnického práva, které přímo nebo nepřímo drží,
nebo
b) má nárok na alespoň 25 % zisku druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti.
(2) Pokud se na řízení, kontrole, základním kapitálu nebo zisku téže osoby nebo
jednotky bez právní osobnosti podílí podle odstavce 1 více osob nebo jednotek bez
právní osobnosti, jsou tyto osoby nebo jednotky také navzájem přidruženými entitami.
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řízení, kontrole, základním kapitálu nebo zisku více osob nebo jednotek bez právní
osobnosti, jsou tyto osoby nebo jednotky také navzájem přidruženými entitami.
(4) Na osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které z hlediska hlasovacích práv
nebo podílu na základním kapitálu určité osoby nebo jednotky bez právní osobnosti
jednají společně s jinou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, se hledí, jako by
na nich také měly účast v rozsahu všech hlasovacích práv nebo podílů na základním
kapitálu, které drží tato jiná osoba nebo jednotka bez právní osobnosti.
(5) Podíl na základním kapitálu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 se v případě
nepřímé účasti vypočte vynásobením velikosti držených podílů na jednotlivých úrovních
hierarchie. Na osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které drží více než 50 %
hlasovacích práv, se při tom hledí, jako by držely 100 % hlasovacích práv.
(6) Pro účely odstavců 1 až 5 se považují fyzická osoba, její manžel a příbuzní
v řadě přímé za jedinou osobu.
§ 14c
Zprostředkovatel uspořádání
(1) Zprostředkovatelem uspořádání je pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání hlavní zprostředkovatel
uspořádání nebo vedlejší zprostředkovatel uspořádání, pokud
a) jsou podrobeni zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení v členském státě Evropské unie,
b) mají stálou provozovnu v členském státě Evropské unie, prostřednictvím které
poskytují služby ve vztahu k tomuto uspořádání,
c) jsou zřízeni podle práva členského státu Evropské unie nebo se řídí jeho právem
nebo
d) jsou registrováni v profesním sdružení týkajícím se právních, daňových nebo
poradenských služeb v členském státě Evropské unie.
(2) Hlavním zprostředkovatelem uspořádání je pro účely automatické výměny
informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoba nebo
jednotka bez právní osobnosti, které toto uspořádání navrhují, nabízejí na trhu,
organizují, zpřístupňují pro jeho zavedení nebo řídí jeho zavedení.
(3) Vedlejším zprostředkovatelem uspořádání je pro účely automatické výměny
informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoba nebo
jednotka bez právní osobnosti, které vzhledem k příslušným skutečnostem a okolnostem
a na základě dostupných informací a odborných znalostí a porozumění, jež jsou
nezbytné k poskytování těchto služeb, vědí nebo by měly vědět, že se zavázaly
poskytnout samy nebo prostřednictvím třetí osoby nebo jednotky bez právní osobnosti
podporu, pomoc nebo poradenství, pokud jde o
a) návrh, nabízení na trhu nebo organizaci tohoto uspořádání,
b) zpřístupňování tohoto uspořádání pro zavedení, nebo
c) řízení zavedení tohoto uspořádání.
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Složená uspořádání
(1) Na posloupnost uspořádání se pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání hledí jako na jediné
uspořádání.
(2) Na uspořádání sestávající se z více kroků nebo částí se pro účely automatické
výměny informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání hledí
jako na jediné uspořádání.
§ 14e
Druhy uspořádání
(1) Typizovaným uspořádáním je pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání takové uspořádání, které
je navrženo, nabízeno na trhu, připraveno k zavedení nebo zpřístupněno tak, že je
možné jej bez podstatných úprav zavést u uživatele uspořádání.
(2) Uspořádáním na míru je pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání takové uspořádání, které
není typizovaným uspořádáním.
§ 14f
Oznamované přeshraniční uspořádání
(1) Oznamovaným přeshraničním uspořádáním je pro účely automatické výměny
informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání přeshraniční
uspořádání, které naplňuje alespoň jeden charakteristický znak.
(2) Přeshraničním uspořádáním podle odstavce 1 je uspořádání, které se týká více
členských států Evropské unie nebo členského státu Evropské unie a státu, který není
členským státem Evropské unie, nebo jiné jurisdikce, a
a) alespoň jeden účastník tohoto uspořádání
1. je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení v jiném státě nebo jurisdikci než jiný účastník tohoto uspořádání,
2. je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení v alespoň dvou státech nebo jurisdikcích,
3. podniká v jiném státě nebo jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny
nacházející se v tomto státě nebo jurisdikci a toto podnikání alespoň zčásti
probíhá podle tohoto uspořádání, nebo
4. vykonává činnost ve státě nebo jurisdikci, ve které není podroben zdanění
z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení ani zde nemá
stálou provozovnu, nebo
b) toto uspořádání může dopadat na automatickou výměnu informací nebo na
identifikaci skutečných majitelů podle zákona upravujícího některá opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
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Charakteristický znak
Charakteristickým znakem je pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání vlastnost nebo rys
uspořádání, které jsou ukazatelem potenciálního rizika vyhýbání se daňovým
povinnostem a které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
Pododdíl 2
Výměna informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních
§ 14h
Povinná osoba
(1) Povinnou osobou je pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání zprostředkovatel oznamovaného
přeshraničního uspořádání,
a) kterému je toto uspořádání známo, nebo
b) který má toto uspořádání v držení nebo pod svou kontrolou.
(2) Uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání je povinnou osobou namísto
zprostředkovatele tohoto uspořádání v rozsahu, ve kterém je tento zprostředkovatel ve
vztahu k tomuto uspořádání vázán profesní mlčenlivostí, a to ode dne, kdy mu tuto
skutečnost tento zprostředkovatel sdělí. To neplatí, pokud má toto uspořádání jiného
zprostředkovatele, který není vázán profesní mlčenlivostí.
(3) Uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání je vždy povinnou osobou,
pokud toto uspořádání nemá zprostředkovatele.
§ 14i
Profesní mlčenlivost
Profesní mlčenlivostí je pro účely automatické výměny informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání povinnost zachovávat mlčenlivost podle
a) zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,
b) zákona o advokacii,
c) notářského řádu,
d) zákona o auditorech,
e) práva jiného členského státu v rozsahu, v jakém se vztahuje na výměnu informací o
oznamovaných přeshraničních uspořádáních.
§ 14j
Informační povinnost zprostředkovatele oznamovaného přeshraničního uspořádání
Zprostředkovatel oznamovaného přeshraničního uspořádání, který alespoň z části
není ve vztahu k tomuto uspořádání povinnou osobou z důvodu profesní mlčenlivosti, je
povinen tuto skutečnost včas sdělit ostatním jemu známým zprostředkovatelům tohoto
uspořádání a uživateli tohoto uspořádání.
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Postavení povinné osoby
Povinná osoba má pro účely tohoto zákona postavení daňového subjektu.
§ 14l
Oznámení
(1) Povinná osoba, která je zprostředkovatelem oznamovaného přeshraničního
uspořádání, oznámí správci daně informace o tomto uspořádání, pokud v České
republice
a) je podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení,
b) má stálou provozovnu, jejímž prostřednictvím poskytuje služby ve vztahu k tomuto
uspořádání, a není podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla
ani místa vedení v žádném členském státě Evropské unie,
c) je zřízena podle jejího práva nebo se jejím právem řídí a není podrobena zdanění
z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v žádném členském
státě Evropské unie ani nemá v žádném členském státě Evropské unie stálou
provozovnu, jejímž prostřednictvím poskytuje služby ve vztahu k tomuto
uspořádání, nebo
d) je registrována v profesním sdružení týkajícím se právních, daňových nebo
poradenských služeb a není podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla ani místa vedení v žádném členském státě Evropské unie, nemá
v žádném členském státě Evropské unie stálou provozovnu, jejímž prostřednictvím
poskytuje služby ve vztahu k tomuto uspořádání, není zřízena podle práva žádného
členského státu Evropské unie, ani se neřídí jeho právem.
(2) Povinná osoba, která je uživatelem oznamovaného přeshraničního uspořádání,
oznámí správci daně informace o tomto uspořádání, pokud v České republice
a) je podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení,
b) má stálou provozovnu, která má z tohoto uspořádání prospěch, a není podrobena
zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v žádném
členském státě Evropské unie,
c) obdrží příjem nebo zde vytváří zisk a není podrobena zdanění z důvodu svého
bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v žádném členském státě Evropské
unie ani v žádném členském státě Evropské unie nemá stálou provozovnu, která má
z tohoto uspořádání prospěch, nebo
d) vykonává činnost a není podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla ani místa vedení v žádném členském státě Evropské unie, nemá
v žádném členském státě Evropské unie stálou provozovnu, která má z tohoto
uspořádání prospěch, neobdržela v žádném členském státě Evropské unie příjem
ani v žádném členském státě Evropské unie nevytváří zisk.
(3) Povinná osoba podle odstavce 1 nebo 2 ve vztahu k typizovanému
oznamovanému přeshraničnímu uspořádání oznámí správci daně změny v informacích
o tomto uspořádání.
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informace o oznamovaném přeshraničním uspořádání také jiný jeho uživatel v
některém z členských států Evropské unie, má povinná osoba povinnost podat oznámení
podle odstavce 2, pouze pokud
a) dohodla toto uspořádání se zprostředkovatelem tohoto uspořádání, nebo
b) řídí nebo koordinuje zavedení tohoto uspořádání, pokud k dohodě podle písmene a)
nedošlo.
(5) Povinná osoba není povinna podávat oznámení podle odstavců 1 až 3, pokud
podala oznámení, které obsahovalo stejné údaje, v jiném členském státě podle
obdobného ustanovení.
(6) Povinná osoba není povinna podávat oznámení podle odstavců 1 až 3, pokud ve
vztahu k tomuto uspořádání podala jiná povinná osoba v některém z členských států
Evropské unie oznámení, které obsahovalo stejné údaje.
§ 14m
Obsah oznámení
(1) Povinná osoba v oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání uvede
a) identifikační údaje zprostředkovatele tohoto uspořádání a uživatele tohoto
uspořádání a seznam osob nebo jednotek bez právní osobnosti, které jsou
přidruženou entitou tohoto uživatele,
b) podrobné údaje o charakteristickém znaku naplňovaném tímto uspořádáním,
c) shrnutí obsahu tohoto uspořádání obsahující alespoň
1. označení, pod kterým je obecně známo, pokud takové označení existuje, a
2. popis uspořádání nebo podnikatelské činnosti v obecných rysech tak, aby
nebyla porušena ochrana obchodního tajemství, zákonem uložené nebo
zákonem uznané povinnosti mlčenlivosti a nedošlo k ohrožení veřejného
pořádku nebo bezpečnosti České republiky,
d) den, kdy byl nebo má být učiněn první krok v zavedení tohoto uspořádání,
e) podrobné informace o ustanoveních právních předpisů nebo mezinárodních smluv,
na kterých je uspořádání založeno,
f) hodnotu tohoto uspořádání,
g) označení členského státu Evropské unie uživatele tohoto uspořádání a všech dalších
členských států Evropské unie, které by tímto uspořádáním mohly být dotčeny a
h) identifikační údaje případné další osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které
by mohly být dotčeny tímto uspořádáním a které jsou spojeny s členským státem
Evropské unie, spolu s informací o tom, se kterým členským státem Evropské unie
jsou spojeny.
(2) Povinná osoba v oznámení o změně informací o typizovaném oznamovaném
přeshraničním uspořádání uvede za dané kalendářní čtvrtletí nové nebo změněné údaje
podle odstavce 1 písm. a), d), g) a h).
(3) Identifikační údaje osoby nebo jednotky bez právní osobnosti podle odstavce 1
písm. a) a h) jsou
a) jméno,
b) datum a místo narození, jde-li o fyzickou osobu,
c) stát nebo jurisdikce, ve kterých jsou podrobeny zdanění z důvodu svého bydliště,
stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, a
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státě nebo jurisdikci, ve kterých jsou podrobeny zdanění z důvodu svého bydliště,
stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.
(4) Ministerstvu a Evropské komisi se neposkytnou údaje podle odstavce 1 písm. a),
c) a h).
§ 14n
Lhůta pro podání oznámení
(1) Oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání se podává do 30 dnů ode
dne, kdy
a) bylo toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení,
b) bylo toto uspořádání připraveno k zavedení, nebo
c) byl učiněn první krok v zavedení tohoto uspořádání.
(2) Nastane-li více skutečností podle odstavce 1, je dnem rozhodným pro počátek
běhu lhůty podle odstavce 1 den, který nastane dříve.
(3) V případě, že oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání podává
povinná osoba, která je vedlejším zprostředkovatelem tohoto uspořádání, podává se
oznámení do 30 dnů ode dne, kdy tento zprostředkovatel poskytnul sám nebo
prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti podporu, pomoc nebo
poradenství ve vztahu k tomuto uspořádání.
(4) Oznámení o změně informací o typizovaném oznamovaném přeshraničním
uspořádání se podává do 30 dnů od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém
k těmto změnám došlo.
§ 14o
Vyloučení vybraných účinků podaného oznámení
Skutečnost, že správce daně nebo orgán jiného členského státu nepodniknou na
základě podaného oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání kroky ve
vztahu ke zprostředkovateli nebo uživateli tohoto uspořádání, není postupem nebo
úkonem, které by podle § 13v odst. 3 zakládaly předběžné daňové rozhodnutí nebo které
by podle § 13w odst. 3 zakládaly předběžné posouzení převodních cen.

§ 14p
Uchovávání dokladů
(1) Povinná osoba je povinna po dobu 10 let od posledního dne lhůty pro podání
oznámení uchovávat doklady týkající se zániku povinnosti podat toto oznámení
v důsledku podání obdobného oznámení jinou povinnou osobou nebo v jiném členském
státě.
(2) Povinná osoba, která je zprostředkovatelem oznamovaného přeshraničního
uspořádání, je povinna po dobu 10 let od posledního dne lhůty pro podání oznámení
uchovávat doklady týkající se plnění informační povinnosti.
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je povinna po dobu 10 let od posledního dne lhůty pro podání oznámení uchovávat
doklady týkající se dohody se zprostředkovatelem tohoto uspořádání na tomto
uspořádání.
§ 14q
Způsob podání oznámení
(1) Oznámení se podává na tiskopise vydaném ministerstvem a činí se datovou
zprávou
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.
(2) Formát a strukturu datové zprávy zveřejní ústřední kontaktní orgán způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
§ 14r
Pokuty
(1) Správce daně může povinné osobě uložit pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy také, pokud poruší povinnost uchovávat doklady.
(2) Správce daně může zprostředkovateli oznamovaného přeshraničního uspořádání
uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy také, pokud poruší informační
povinnost.
(3) Správce daně může povinné osobě uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč,
pokud poruší povinnost při oznamování.
§ 14s
Lhůta pro poskytnutí informace
Ústřední kontaktní orgán poskytne informaci o oznamovaném přeshraničním
uspořádání do 1 měsíce od posledního dne kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tato
informace oznámena.
***
Díl 3
Výměna informací z vlastního podnětu
§ 14
Rozsah a podmínky poskytnutí informací z vlastního podnětu
(1) Kontaktní místo poskytne z vlastního podnětu kontaktnímu místu jiného státu
informace, které má k dispozici, pokud
a) důvodně předpokládá, že v tomto jiném státě může dojít ke zkrácení daně,
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v České republice, které by mohlo vést ke zvýšení daně nebo vzniku daňové povinnosti
v tomto jiném státě,
c) podnikání mezi daňovými subjekty majícími daňové povinnosti v různých státech je
uskutečňováno přes jeden nebo více států tak, že může dojít ke snížení daně v některém
z těchto států,
d) důvodně předpokládá, že může dojít ke snížení daně účelovým přesunem zisku mezi
spojenými osobami vymezenými podle zákona o daních z příjmů, nebo
e) důvodně předpokládá, že by poskytnuté informace umožnily zjištění skutečností, které
mohou ovlivnit stanovení daně v tomto jiném státě.
(2) Kontaktní místo může poskytnout z vlastního podnětu kontaktnímu místu jiného státu
informace, které má k dispozici a které mohou mít význam pro správu daní v tomto jiném
státě.
§ 15
Lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu
(1) Informace podle § 14 odst. 1 se poskytují bezodkladně, nejpozději však do jednoho
měsíce poté, kdy je kontaktní místo získalo.
(2) Kontaktní místo v případě, že mu jsou sděleny informace z vlastního podnětu
kontaktního místa jiného členského státu, potvrdí jejich přijetí bezodkladně, nejpozději však
do sedmi pracovních dnů ode dne jejich přijetí, a to zpravidla prostřednictvím společné
komunikační sítě.
§ 15
Podmínky a lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu
(1) Kontaktní místo poskytne z vlastního podnětu kontaktnímu místu jiného státu
informace, které má k dispozici, pokud
a) důvodně předpokládá, že v tomto jiném státě může dojít ke zkrácení daně,
b) daňovému subjektu byla stanovena nižší daň nebo bylo uplatněno osvobození od
daně v České republice, které by mohlo vést ke zvýšení daně nebo vzniku daňové
povinnosti v tomto jiném státě,
c) podnikání mezi daňovými subjekty majícími daňové povinnosti v různých státech je
uskutečňováno přes jeden nebo více států tak, že může dojít ke snížení daně
v některém z těchto států,
d) důvodně předpokládá, že může dojít ke snížení daně účelovým přesunem zisku mezi
spojenými osobami vymezenými podle zákona o daních z příjmů, nebo
e) důvodně předpokládá, že by poskytnuté informace umožnily zjištění skutečností,
které mohou ovlivnit stanovení daně v tomto jiném státě.
(2) Kontaktní místo může poskytnout z vlastního podnětu kontaktnímu místu jiného
státu informace, které má k dispozici a které mohou mít význam pro správu daní
v tomto jiném státě.
(3) Informace podle odstavce 1 se poskytují bezodkladně, nejpozději však do
jednoho měsíce poté, kdy je kontaktní místo získalo.
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kontaktního místa jiného členského státu, potvrdí jejich přijetí bezodkladně, nejpozději
však do 7 pracovních dnů ode dne jejich přijetí, a to zpravidla prostřednictvím společné
komunikační sítě.
***
Příloha č. 3 k zákonu č. 164/2013 Sb.
Charakteristické znaky oznamovaného přeshraničního uspořádání
Oddíl I
Test hlavního přínosu
1. Obecné charakteristické znaky v oddíle II čl. A a specifické charakteristické znaky v
oddíle II čl. B a v oddíle II čl. C odst. 1 písm. b) bodě 1 a v oddíle II čl. C odst. 1
písm. c) a d) lze zohlednit, pouze pokud splňují test hlavního přínosu.
2. Test hlavního přínosu je splněn, pokud je získání daňové výhody hlavním přínosem
nebo jedním z hlavních přínosů, které lze s ohledem na všechny relevantní
skutečnosti a okolnosti přiměřeně očekávat, že z uspořádání vyplynou.
3. Přítomnost podmínek uvedených v oddíle II čl. C odst. 1 písm. b) bodě 1, oddíle II čl.
C odst. 1 písm. c) nebo d) sama o sobě neznamená, že uspořádání splňuje test
hlavního přínosu.
Oddíl II
Kategorie charakteristických znaků
Čl. A
Obecné charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu
(1) Charakteristický znak důvěrnosti naplňuje uspořádání, jehož uživatel nebo
účastník se zaváží, dodržovat podmínku,
podle které neposkytnou jiným
zprostředkovatelům nebo daňovým orgánům informace o tom, jak by toto uspořádání
mohlo zajistit daňovou výhodu.
(2) Charakteristický znak odměny naplňuje uspořádání, jehož zprostředkovatel má
nárok na obdržení odměny, podílu, úhrady finančních nákladů nebo jiné úplaty za toto
uspořádání a tato odměna se odvíjí od
a) výše daňové výhody získané z tohoto uspořádání, nebo
b) skutečnosti, zda z tohoto uspořádání byla získána daňová výhoda, včetně případu,
kdy je zprostředkovatel povinen odměnu zčásti nebo zcela vrátit, pokud by
zamýšlené daňové výhody získané z tohoto uspořádání nebylo zčásti nebo zcela
dosaženo.
(3) Charakteristický znak standardnosti naplňuje uspořádání, které podstatně
standardizuje dokumentaci nebo strukturu a je k dispozici pro více než jednoho
uživatele, aniž by pro jeho zavedení bylo potřeba provést podstatnou úpravu.
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Zvláštní charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu
(1) Charakteristický znak využití ztráty naplňuje uspořádání , v rámci něhož jeho
účastník činí vykonstruované kroky, které sestávají z pořizování ztrátové společnosti,
ukončení hlavní činnosti této společnosti a využití jejích ztrát s cílem snížit svou daň, a
to například převodem těchto ztrát do jiné jurisdikce nebo urychlením uplatňování
těchto ztrát.
(2) Charakteristický znak změny charakteru příjmu naplňuje uspořádání, jehož
účinek spočívá v převedení příjmu na majetek, dary nebo jinou kategorii příjmu
zdaňovaného nižší sazbou daně nebo od daně osvobozeného.
(3) Charakteristický znak kruhové transakce naplňuje uspořádání zahrnující
kruhové transakce, které vedou k pohybu aktiv v kruhu, a to zejména prostřednictvím
zapojení subjektů bez jiné hlavní ekonomické funkce nebo transakcí, které se vzájemně
započítávají, ruší nebo mají jinou podobnou vlastnost.
Čl. C
Zvláštní charakteristické znaky týkající se přeshraničních transakcí
(1) Charakteristický znak vyvedení příjmu naplňuje uspořádání, které zahrnuje
odpočitatelnou přeshraniční platbu provedenou mezi 2 nebo více přidruženými entitami
a:
a) příjemce platby nepodléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla
nebo místa vedení v žádném státě nebo jurisdikci,
b) příjemce platby podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo
místa vedení ve státě nebo jurisdikci, které:
1. neukládají žádnou daň z příjmů právnických osob, nebo takovou daň ukládají s
nulovou nebo téměř nulovou sazbou daně, nebo
2. jsou zařazeny na seznamu států a jurisdikcí třetích zemí, které byly kolektivně
členskými státy Evropské unie nebo Organizací pro ekonomickou spolupráci a
rozvoj vyhodnoceny jako nespolupracující,
c) příjemce platby využívá výhodu úplného osvobození od daně ve státě nebo
jurisdikci, v nichž tento příjemce podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla nebo místa vedení,
d) při platbě daně se využívají výhody z preferenčního daňového režimu ve státě nebo
jurisdikci, v nichž příjemce platby podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla nebo místa vedení.
(2) Charakteristický znak vícenásobného odpisování naplňuje uspořádání, podle
kterého jsou odpočty za stejné odpisování aktiva uplatňovány ve více státech nebo
jurisdikcích.
(3) Charakteristický znak vícenásobného osvobození od dvojího zdanění naplňuje
uspořádání, podle kterého je uplatňováno osvobození od dvojího zdanění, pokud jde o
stejnou položku příjmu nebo kapitálu, ve více státech nebo jurisdikcích.
(4) Charakteristický znak různého ocenění naplňuje uspořádání, které zahrnuje
převody aktiv a v němž je významný rozdíl v částce považované za splatnou ve formě
protiplnění za aktiva v dotčených státech nebo jurisdikcích.
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Zvláštní charakteristické znaky týkající se automatické výměny informací a skutečného
vlastnictví
(1) Charakteristický znak obcházení společného standardu pro oznamování
naplňuje uspořádání, jehož účinkem může být narušení oznamovací povinnosti podle
tohoto zákona nebo právních předpisů jiného státu provádějících právo Evropské unie
nebo rovnocenné mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních
účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně mezinárodních smluv se
státy nebo jurisdikcemi, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo které využívá
absence těchto právních předpisů nebo smluv. Tento charakteristický znak naplňuje
zejména uspořádání zahrnující
a) využití účtu, produktu nebo investice, které nejsou finančním účtem podle čl. C
bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo jejichž účelem není být takovým
finančním účtem, avšak které mají vlastnosti významně podobné vlastnostem
takového finančního účtu,
b) převod finančního účtu podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo aktiva
do státu nebo jurisdikce nebo využití státem nebo jurisdikcí, které nejsou vázány
automatickou výměnou informací o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1
k tomuto zákonu se státem nebo jurisdikcí, ve kterých uživatel uspořádání podléhá
zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení,
c) překlasifikování příjmu a majetku na produkty nebo platby, které nepodléhají
automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k
tomuto zákonu,
d) převod nebo konverzi finanční instituce podle čl. A bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto
zákonu nebo finančního účtu podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo
jejich aktiv na finanční instituci podle čl. A bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
finanční účet podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo aktiva
nepodléhající oznamování v rámci automatické výměny informací o finančních
účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
e) využití právnických osob, jednotek bez právní osobnosti nebo právních struktur,
které zamezují nebo jejichž účelem je zamezit oznamování majitele účtu podle čl. E
bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo ovládající osoby podle § 13d odst. 2 v
rámci automatické výměny informací o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy
č. 1 k tomuto zákonu, nebo
f) narušení postupů náležité péče používané finančními institucemi podle čl. A bodu 1
přílohy č. 1 k tomuto zákonu s cílem dodržet jejich závazky oznamování informací o
finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo využití
slabiny těchto postupů, a to včetně využívání států nebo jurisdikcí s nepřiměřeným
nebo oslabeným režimem vymáhání právních předpisů v oblasti boje proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti nebo států nebo jurisdikcí s oslabenými požadavky na
transparentnost právnických osob nebo jednotek bez právní osobnosti.
(2) Charakteristický znak zastření skutečného vlastnictví naplňuje uspořádání
zahrnující netransparentní právní řetězec nebo netransparentní řetězec skutečných
majitelů využívající osoby nebo jednotky bez právní osobnosti,
a) které nevykonávají významnou ekonomickou aktivitu doloženou přiměřeným
personálem, vybavením, aktivy a prostorami,
b) které jsou zřízeny podle práva jiného státu nebo jurisdikce, jsou řízeny, podléhají
zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, jsou
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držených těmito osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti a
c) u kterých nelze určit jejich skutečného majitele podle zákona upravujícího některá
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Čl. E
Zvláštní charakteristické znaky týkající se převodních cen
(1) Charakteristický znak využití jednostranných pravidel bezpečného přístavu
naplňuje uspořádání zahrnující využití pravidel zjednodušujících uplatňování zásady
tržního odstupu v oblasti převodních cen jednostranně přijatých v některém státě nebo
jurisdikci a odchylujících se od obecných zásad uplatňovaných v oblasti převodních cen
(2) Charakteristický znak využití těžko ocenitelných nehmotných aktiv naplňuje
uspořádání zahrnující převod nehmotných aktiv nebo práv zahrnutých v nehmotných
aktivech, pro které v době jejich převodu mezi přidruženými entitami
a) neexistují žádná srovnatelná aktiva a
b) v době uzavření transakce jsou odhady budoucích peněžních toků nebo příjmů
očekávaných z převáděného nehmotného aktiva nebo předpoklady použité při
oceňování tohoto nehmotného aktiva vysoce nejisté, a tedy je obtížné předvídat míru
konečného prospěchu, který vyplyne z nehmotného aktiva v okamžiku převodu.
(3) Charakteristický znak využití vnitroskupinového přeshraničního převodu
funkcí, rizik nebo aktiv naplňuje uspořádání zahrnující vnitroskupinový přeshraniční
převod funkcí, rizik nebo aktiv, pokud je v období 3 let po převodu předpokládaný roční
zisk před úroky a zdaněním (EBIT) u převodce nižší než 50 % předpokládaného
ročního zisku před úroky a zdaněním, jehož by tento převodce dosáhl, kdyby k
uvedenému převodu nedošlo.
***
Poznámky pod čarou:
1)
Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní
a o zrušení směrnice 77/799/EHS, ve znění směrnice Rady 2014/107/EU, směrnice Rady
(EU) 2015/2376 a směrnice Rady (EU) 2016/881.
1)
Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní
a o zrušení směrnice 77/799/EHS.
Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.
Směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.
Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.
Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve
vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat.
3)
Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve
vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat.
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Platné znění zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
s vyznačením navrženého doplnění
§1
Úvodní ustanovení
(1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto
zákoně.
(2) Obecná část tohoto zákona se použije také na řízení podle části první hlavy třetí
zákona o soudnictví ve věcech mládeže, řízení podle zákona upravujícího mezinárodní
spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii a řízení podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, nestanoví-li tyto zákony jinak.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.
(4) Nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení
tohoto zákona vedle občanského soudního řádu.

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU
1) Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

Obsah

ČÁST PRVNÍ 5. V § 23e odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, 32016L1164
Čl. I
s výjimkou částí odpisů, které jsou výpůjčním výdajem“.
bod 5

Článek 4
odst. 2

EBITDA se vypočítá tak, že se k příjmům podléhajícím
dani z příjmů právnických osob v členském státě
daňového poplatníka připočtou zpět daňově upravené
částky nadměrných výpůjčních nákladů, jakož i daňově
upravené částky odpisů a amortizace.

ČÁST PRVNÍ 6. V § 23e se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
32016L1164
Čl. I
„(7) Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je
bod 6
společníkem veřejné obchodní společnosti, při výpočtu daňového
zisku před úroky, zdaněním a odpisy nezohledňuje část základu daně
veřejné obchodní společnosti, která je součástí jeho základu daně.

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na všechny daňové poplatníky
podléhající v jednom nebo více členských státech dani
z příjmů právnických osob, včetně stálých provozoven
subjektů, které jsou pro daňové účely rezidenty třetí země,
pokud se nacházejí v jednom nebo více členských státech.

(8) Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je
komplementářem komanditní společnosti, při výpočtu daňového
zisku před úroky, zdaněním a odpisy nezohledňuje část základu daně
komanditní společnosti, která je součástí jeho základu daně.“.

Článek 4
odst. 2

EBITDA se vypočítá tak, že se k příjmům podléhajícím
dani z příjmů právnických osob v členském státě
daňového poplatníka připočtou zpět daňově upravené
částky nadměrných výpůjčních nákladů, jakož i daňově
upravené částky odpisů a amortizace.
Příjmy osvobozené od daně jsou z EBITDA daňového
poplatníka vyňaty.

ČÁST PRVNÍ 8. V § 23g se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují 32016L1164
Čl. I
se písmena c) až d), která znějí:
bod 8
c) cenného papíru oceňovaného podle právních předpisů
upravujících účetnictví reálnou hodnotou, u kterého oceňovací rozdíl
ze změny reálné hodnoty ovlivňuje výsledek hospodaření, se
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji sníží o
kladný rozdíl mezi cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými
osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo
obdobných podmínek, přepočtenou kurzem devizového trhu
vyhlášeným Českou národní bankou pro den přeřazení a hodnotou
tohoto cenného papíru zachycenou v účetnictví v okamžiku
přeřazení majetku bez změny vlastnictví, nebo zvýší o záporný

Článek 5
odst. 5

V případě přesunu aktiv, daňového rezidentství nebo
obchodní činnosti vykonávané stálou provozovnou do
jiného členského státu tento členský stát akceptuje
hodnotu stanovenou členským státem daňového
poplatníka nebo stálé provozovny jako počáteční hodnotu
aktiv pro daňové účely, ledaže tato hodnota neodráží tržní
hodnotu.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
Ustanovení

Obsah

ČÁST PRVNÍ 21. V § 38fa se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „, která není 32016L1164
Čl. I
základním investičním fondem“.
bod 21

Článek 8
odst. 3

Příjmy, jež mají být zahrnuty do základu daně, se
vypočítají v poměru k účasti daňového poplatníka
v daném subjektu, jak je vymezena v čl. 7 odst. 1 písm.
a).

32016L1164
ČÁST PRVNÍ 22. V § 38fa se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
Čl. I
„(9) Daň ovládající společnosti lze snížit o daň z příjmů
bod 22
právnických osob zaplacenou z příjmů z činnosti a nakládání
s majetkem, na které tato ovládající společnost použije odstavec 1,
základním investičním fondem, který je ovládající společností stejné
ovládané zahraniční společnost a prostřednictvím kterého ovládající
společnost drží podíl na základním kapitálu této ovládané zahraniční
společnosti.“.

Článek 8
odst. 7

Členský stát daňového poplatníka umožní, aby daň
odvedená subjektem nebo stálou provozovnou byla
odečtena od daňové povinnosti daňového poplatníka ve
státě, kde je daňovým rezidentem nebo kde se nachází.
Odpočet se vypočítá v souladu s vnitrostátním právem.

rozdíl mezi těmito veličinami; výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji se neupravuje u cenného papíru, u kterého by
byl příjem z jeho převodu osvobozen,

CELEX č.

d) cenného papíru oceňovaného podle právních předpisů
upravujících účetnictví reálnou hodnotou, u kterého se oceňovací
rozdíl ze změny reálné hodnoty účtuje prostřednictvím rozvahových
účtů, se při pozbytí tohoto cenného papíru výsledek hospodaření
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji sníží o kladný rozdíl mezi cenou,
která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek
v okamžiku přeřazení majetku bez změny vlastnictví, přepočtenou
kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro
den přeřazení a hodnotou tohoto cenného papíru zachycenou
v účetnictví v okamžiku pozbytí tohoto cenného papíru, nebo zvýší o
záporný rozdíl mezi těmito veličinami; výsledek hospodaření nebo
rozdíl mezi příjmy a výdaji se neupravuje, pokud při pozbytí tohoto
cenného papíru jeho hodnota zachycená v účetnictví neovlivňuje
základ daně.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.
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Celex
32016L1164

Název předpisu
Směrnice 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.
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2) Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
TŘETÍ
Čl. V
bod 1

ČÁST
TŘETÍ
Čl. V
bod 2

Odpovídající předpis EU

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek
doplňuje věta
„Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se
mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí
italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do
celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES.“.
2. V § 2 odst. 4 se slova „, Livigno, Campione d´Italia a italské
vnitrozemské vody jezera Lugano“ nahrazují slovy „a Livigno“.

CELEX č.

Ustanovení

32019L0475

Čl. 3

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.

Obsah

32019L0475

Čl. 2

Směrnice 2008/118/ES se mění takto:
1) V čl. 5 odst. 3 se zrušují písmena f) a g).

Celex

Název předpisu

32019L0475

Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione
d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES
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3) Změna zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
DRUHÁ
Čl. III
bod 1

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky 32018L1910
doplňují věty

Ustanovení

Obsah

Článek 2
odst. 1

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn
při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví
členské státy.

Článek 3

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu
si stanoví členské státy.

Článek 17
odst. 1
2. pododst.

"Přemístěním do jiného členského státu" se rozumí každé
odeslání nebo přeprava movitého hmotného majetku
osobou povinnou k dani nebo na její účet mimo území
členského státu, v němž se majetek nachází, avšak uvnitř
Společenství, pro účely jejího podnikání.

„Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se
mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci
a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty
pro obchod mezi členskými státy.
Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou 32019L0475
se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí
italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano
do celního území unie a do územní působnosti směrnice
2008/118/ES.“.

ČÁST DRUHÁ 2. V § 4 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:
32006L0112
Čl. III
„(5) Přemístěním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání
bod 2
nebo přeprava zboží, které je součástí obchodního majetku osoby
povinné k dani, mezi členskými státy do členského státu, do něhož je
zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování
ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno
nebo přepraveno touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou.
(6) Za přemístění zboží se pro účely tohoto zákona nepovažuje
odeslání nebo přeprava zboží pro účely
a)
b)
c)
d)
e)

zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání nebo
přepravy zboží,
dodání zboží s instalací nebo montáží v členském státě
ukončení odeslání nebo přepravy zboží,
dodání zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku během
přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie,
dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
uskutečnění plnění osvobozeného od daně podle § 64, 66 nebo
68, nebo obdobně osvobozeného od daně podle právního
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
f)

g)
h)

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

předpisu členského státu zahájení odeslání nebo přepravy
32006L0112
zboží,
poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, zahrnující práce
na zboží fyzicky uskutečněné v členském státě ukončení
odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží
po provedení prací je vráceno zpět osobě povinné k dani
do členského státu, ze kterého bylo zboží původně odesláno
nebo přepraveno,
přechodného užití zboží v členském státě ukončení odeslání
nebo přepravy zboží pro účely poskytnutí služby osobou
povinnou k dani, nebo
přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců
na území členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného
zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval celní režim
dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(7) Nejde-li nadále o odeslání nebo přepravu zboží pro účely,
pro které se odeslání nebo přeprava zboží nepovažují podle odstavce
6 za přemístění zboží, považují se takové odeslání nebo přeprava
zboží za přemístění zboží. V takovém případě se má za to, že
přemístění zboží nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka
přestane být plněna.“.

Ustanovení

Obsah

Článek 17
2. Za "přemístění do jiného členského státu" se
odst. 2 písm. a) nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží za účelem
až c), e), g) a h) některého z těchto plnění:
a) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na území
členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží
za podmínek stanovených v článku 33;
b) dodání tohoto zboží, které má být předmětem instalace
nebo montáže dodavatelem nebo na jeho účet,
uskutečněné osobou povinnou k dani na území členského
státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínek
stanovených v článku 36;
c) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na palubě
lodi nebo letadla anebo ve vlaku během přepravy
cestujících za podmínek stanovených v článku 37;
e) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na území
členského státu za podmínek stanovených v článcích 138,
146, 147, 148, 151 a 152;
g) dočasné použití tohoto zboží na území členského státu
ukončení odeslání nebo přepravy zboží za účelem
poskytnutí služby osobou povinnou k dani usazenou
v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží;
h) dočasné použití tohoto zboží po dobu nepřekračující
dvacet čtyři měsíce na území jiného členského státu,
v němž by na dovoz stejného zboží z třetí země
pro dočasné použití bylo možné uplatnit režim dočasného
dovozu s úplným osvobozením od daní při dovozu.
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

32009L0162

Článek 1
odst. 4
čl. 17 odst. 2
písm. d)

32010L0045

ČÁST DRUHÁ 3. V § 6c odst. 3 se slova „, není osvobozenou osobou“ zrušují.
Čl. III

Článek 1
odst. 1
čl. 17 odst. 2
písm. f)

Obsah
4) V čl. 17 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
"d) dodání plynu prostřednictvím soustavy zemního plynu
nacházející
se
na
území
Společenství
nebo
prostřednictvím jakékoli sítě k takové soustavě připojené,
dodání elektřiny nebo dodání tepelné nebo chladící
energie prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí
za podmínek uvedených v článcích 38 a 39;".
1) V čl. 17 odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:
"f) poskytnutí služby osobě povinné k dani spočívající
v ocenění dotyčného zboží nebo práci na dotyčném zboží
skutečně vykonané na území členského státu ukončení
odeslání nebo přepravy zboží, je-li zboží po vykonání
ocenění nebo práce odesláno zpět této osobě povinné
k dani do členského státu, z nějž bylo původně odesláno
nebo přepraveno;".

32006L0112

Článek 17
odst. 3

3. Není–li nadále plněna některá z podmínek, které jsou
předpokladem postupu podle odstavce 2, považuje se toto
zboží za přemístěné do jiného členského státu. V takovém
případě se má za to, že přemístění nastává v okamžiku,
kdy dotyčná podmínka přestane být plněna.

32006L0112

Článek 283
odst. 2

2) Členské státy mohou vyloučit z režimu podle tohoto
oddílu jiná plnění než ta, která jsou uvedena v odstavci 1.

bod 3
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU

ČÁST DRUHÁ 4. V § 6c se doplňuje odstavec 4, který zní:
Čl. III
bod 4

CELEX č.

Ustanovení

Obsah

32006L0112

Článek 283
odst. 2

2) Členské státy mohou vyloučit z režimu podle tohoto
oddílu jiná plnění než ta, která jsou uvedena v odstavci 1.

Článek 1
odst. 2
čl. 36a

2) V hlavě V kapitole 1 oddílu 2 se vkládá nový článek,
který zní:

„(4) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční
dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží z tuzemska do
jiného členského státu, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží,
pokud je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě pro tuto osobu
předmětem daně.“.

ČÁST DRUHÁ 5. V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
32018L1910
Čl. III
„(3) Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání
v
řetězci,
v rámci kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno
bod 5
z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to
od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci,
pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání
nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání
a)
b)

prostředníkovi, nebo
prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli
své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané
hodnoty, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení
odeslání nebo přepravy zboží.

(4) Pro účely odstavce 3 se prostředníkem rozumí dodavatel
v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který
a)
b)

není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a
zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí
osoba.“.

„Článek 36a
1. Je-li totéž zboží předmětem po sobě následujících
dodání, přičemž je odesíláno nebo přepravováno
z jednoho členského státu do jiného členského státu
od prvního dodavatele přímo konečnému pořizovateli
v řetězci, připíše se odeslání nebo přeprava pouze
k dodání zprostředkujícímu subjektu.
2. Odchylně od odstavce 1 se odeslání nebo přeprava
připíše pouze k dodání zboží zprostředkujícím subjektem,
pokud tento subjekt dodavateli sdělil své identifikační
číslo pro DPH, které mu vydal členský stát, ze kterého
je zboží odesláno nebo přepraveno.
3. Pro účely tohoto článku se „zprostředkujícím
subjektem“ rozumí dodavatel v rámci řetězce, který není
prvním dodavatelem v tomto řetězci, a který zboží odesílá
nebo přepravuje sám, nebo na svůj účet prostřednictvím
třetí osoby.
4. Tento článek se nepoužije na situace, na něž
se vztahuje článek 14a.“
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
Ustanovení

Obsah

ČÁST DRUHÁ 6. V § 7 odst. 6 větě první se slova „Pokud však zboží je dodáno“ 32006L0112
nahrazují slovy „Při dodání zboží“ a slova „, za místo plnění se“ se
Čl. III
nahrazují slovy „se za místo plnění“.
bod 6

Článek 37
odst. 1

1. Pokud je zboží dodáváno na palubě lodi nebo letadla
anebo ve vlaku během úseku přepravy cestujících
uskutečněného ve Společenství, považuje se za místo
dodání místo zahájení přepravy cestujících.

32006L0112

Článek 17
odst. 1
1. pododst.

1. Za dodání zboží za úplatu se považuje přemístění
zboží, které je součástí obchodního majetku osoby
povinné k dani, touto osobou do jiného členského státu.

ČÁST DRUHÁ 10. V § 13 odst. 6 se věty druhá a třetí zrušují.
Čl. III

CELEX č.

bod 10
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST DRUHÁ 11. V § 13 se odstavce 7 a 8 zrušují.
Čl. III

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

32006L0112

Článek 17
2. Za "přemístění do jiného členského státu"
odst. 2 písm. a) se nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží za účelem
až c), e), g) a h) některého z těchto plnění:

bod 11

Obsah

a) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na území
členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží
za podmínek stanovených v článku 33;
b) dodání tohoto zboží, které má být předmětem instalace
nebo montáže dodavatelem nebo na jeho účet,
uskutečněné osobou povinnou k dani na území členského
státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínek
stanovených v článku 36;
c) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na palubě
lodi nebo letadla anebo ve vlaku během přepravy
cestujících za podmínek stanovených v článku 37;
e) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na území
členského státu za podmínek stanovených v článcích 138,
146, 147, 148, 151 a 152;
g) dočasné použití tohoto zboží na území členského státu
ukončení odeslání nebo přepravy zboží za účelem
poskytnutí služby osobou povinnou k dani usazenou
v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží;
h) dočasné použití tohoto zboží po dobu nepřekračující
dvacet čtyři měsíce na území jiného členského státu,
v němž by na dovoz stejného zboží z třetí země
pro dočasné použití bylo možné uplatnit režim dočasného
dovozu s úplným osvobozením od daní při dovozu.
32009L0162
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Článek 1
odst. 4
čl. 17 odst. 2
písm. d)

4) V čl. 17 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
"d) dodání plynu prostřednictvím soustavy zemního plynu
nacházející se na území Společenství nebo
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zamezení dvojímu zdanění
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Obsah
prostřednictvím jakékoli sítě k takové soustavě připojené,
dodání elektřiny nebo dodání tepelné nebo chladící
energie prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí
za podmínek uvedených v článcích 38 a 39;".

32010L0045

Článek 1
odst. 1
čl. 17 odst. 2
písm. f)

32006L0112

Článek 17
odst. 3

32009L0162

Článek 1
odst. 4
čl. 17 odst. 2
písm. d)
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1) V čl. 17 odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:
"f) poskytnutí služby osobě povinné k dani spočívající
v ocenění dotyčného zboží nebo práci na dotyčném zboží
skutečně vykonané na území členského státu ukončení
odeslání nebo přepravy zboží, je-li zboží po vykonání
ocenění nebo práce odesláno zpět této osobě povinné
k dani do členského státu, z nějž bylo původně odesláno
nebo přepraveno;".
3. Není–li nadále plněna některá z podmínek, které jsou
předpokladem postupu podle odstavce 2, považuje se toto
zboží za přemístěné do jiného členského státu. V takovém
případě se má za to, že přemístění nastává v okamžiku,
kdy dotyčná podmínka přestane být plněna.
4) V čl. 17 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
"d) dodání plynu prostřednictvím soustavy zemního plynu
nacházející
se
na
území
Společenství
nebo
prostřednictvím jakékoli sítě k takové soustavě připojené,
dodání elektřiny nebo dodání tepelné nebo chladící
energie prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí
za podmínek uvedených v článcích 38 a 39;".

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

32010L0045

Článek 1
odst. 1
čl. 17 odst. 2
písm. f)

ČÁST DRUHÁ 12. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „které nejsou 32006L0112
osvobozenou osobou,“ nahrazují slovy „pokud tyto osoby nejsou
Čl. III
v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží
bod 12
osvobozenou osobou a“.

ČÁST DRUHÁ 13. V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „nebo jí 32006L0112
zmocněnou třetí osobou, nebo“.
Čl. III

bod 14
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1) V čl. 17 odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:
"f) poskytnutí služby osobě povinné k dani spočívající
v ocenění dotyčného zboží nebo práci na dotyčném zboží
skutečně vykonané na území členského státu ukončení
odeslání nebo přepravy zboží, je-li zboží po vykonání
ocenění nebo práce odesláno zpět této osobě povinné
k dani do členského státu, z nějž bylo původně odesláno
nebo přepraveno;".

Článek 20 1.
odst.

"Pořízením zboží uvnitř Společenství" se rozumí nabytí
práva nakládat jako vlastník s movitým hmotným
majetkem, který byl pořizovateli odeslán nebo přepraven
prodávajícím nebo samotným pořizovatelem nebo
na účet jednoho z nich do jiného členského státu
než státu zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

Článek 23

Členské státy přijmou opatření, aby zajistily,
že za pořízení zboží uvnitř Společenství budou
považována plnění, která by se považovala za dodání
zboží, kdyby byla uskutečněna na jejich území osobou
povinnou k dani, která jedná jako taková.

Článek 20
1. odst.

"Pořízením zboží uvnitř Společenství" se rozumí nabytí
práva nakládat jako vlastník s movitým hmotným
majetkem, který byl pořizovateli odeslán nebo přepraven
prodávajícím nebo samotným pořizovatelem nebo
na účet jednoho z nich do jiného členského státu než
státu zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

Článek 20 1.
odst.

"Pořízením zboží uvnitř Společenství" se rozumí nabytí
práva nakládat jako vlastník s movitým hmotným
majetkem, který byl pořizovateli odeslán nebo přepraven
prodávajícím nebo samotným pořizovatelem nebo
na účet jednoho z nich do jiného členského státu než
státu zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

bod 13

ČÁST DRUHÁ 14. V § 16 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „jím 32006L0112
zmocněnou třetí osobou.“.
Čl. III

Obsah
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s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
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Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
Ustanovení

Obsah

Článek 23

Členské státy přijmou opatření, aby zajistily,
že za pořízení zboží uvnitř Společenství budou
považována plnění, která by se považovala za dodání
zboží, kdyby byla uskutečněna na jejich území osobou
povinnou k dani, která jedná jako taková.

32006L0112

Článek 20
1. odst.

"Pořízením zboží uvnitř Společenství" se rozumí nabytí
práva nakládat jako vlastník s movitým hmotným
majetkem, který byl pořizovateli odeslán nebo přepraven
prodávajícím nebo samotným pořizovatelem nebo na účet
jednoho z nich do jiného členského státu než státu
zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

ČÁST DRUHÁ 18. V § 16 odst. 3 písmeno a) zní:
32006L0112
Čl. III
„a) přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska plátcem
nebo identifikovanou osobou,“.
bod 18

Článek 21

Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu
se považuje i případ, kdy osoba povinná k dani použije
pro účely svého podnikání zboží, které bylo odesláno
nebo přepraveno touto osobou nebo na její účet z jiného
členského státu, v němž dotyčná osoba dané zboží
vyrobila, vytěžila, zpracovala, zakoupila nebo pořídila
ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nebo do nějž je tato osoba
povinná k dani dovezla v rámci svého podnikání.

ČÁST DRUHÁ 19. V § 16 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Čl. III

Článek 21

Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu
se považuje i případ, kdy osoba povinná k dani použije
pro účely svého podnikání zboží, které bylo odesláno
nebo přepraveno touto osobou nebo na její účet z jiného
členského státu, v němž dotyčná osoba dané zboží
vyrobila, vytěžila, zpracovala, zakoupila nebo pořídila
ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nebo do nějž je tato osoba
povinná k dani dovezla v rámci svého podnikání.

ČÁST DRUHÁ 15. V § 16 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Čl. III

CELEX č.

bod 15

32006L0112

bod 19
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ČÁST DRUHÁ 20. V § 16 odst. 3 písm. b) se slova „která není osvobozenou osobou 32006L0112
a“ a slova „pro účely uskutečňování ekonomických činností v
Čl. III
tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno“ zrušují.
bod 20

Článek 21

Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu
se považuje i případ, kdy osoba povinná k dani použije
pro účely svého podnikání zboží, které bylo odesláno
nebo přepraveno touto osobou nebo na její účet z jiného
členského státu, v němž dotyčná osoba dané zboží
vyrobila, vytěžila, zpracovala, zakoupila nebo pořídila
ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nebo do nějž je tato osoba
povinná k dani dovezla v rámci svého podnikání.

ČÁST DRUHÁ 22. V § 17 odst. 4 písmeno a) zní:

Článek 141

Každý členský stát přijme zvláštní opatření k zajištění
toho, aby daň nebyla vybírána při pořízení zboží uvnitř
Společenství uskutečněných na jeho území na základě
článku 40, jsou–li splněny tyto podmínky:

Čl. III

CELEX č.

32006L0112

„a) nemá sídlo nebo provozovnu v členském státě kupujícího a“.

bod 22

a) pořízení zboží uskutečňuje osoba povinná k dani, která
není usazena v tomto členském státě, avšak je
identifikována pro účely DPH v jiném členském státě;
b) pořízení zboží se uskutečňuje za účelem následného
dodání daného zboží, které v témže členském státě
uskutečňuje osoba povinná k dani uvedená v písmenu a);
c) zboží, které osoba povinná k dani uvedená v písmenu
a) takto pořídila, je přímo odesláno nebo přepraveno z
jiného členského státu než toho, v němž je identifikována
pro účely DPH, osobě, pro kterou osoba povinná k dani
následné dodání uskutečňuje;
d) osoba, pro kterou je následné dodání uskutečňováno, je
jinou osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou
nepovinnou k dani identifikovanou pro účely DPH v
témže členském státě;
e) osoba uvedená v písmenu d) byla v souladu s článkem
197 určena za osobu povinnou odvést daň splatnou při
dodání uskutečněném osobou povinnou k dani, která není
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usazena v členském státě, v němž je daň splatná.

32006L0112

Článek 197
odst. 1

Daň je povinen odvést pořizovatel zboží, jestliže jsou
splněny tyto podmínky:
a) zdanitelným plněním je dodání zboží za podmínek
stanovených v článku 141;
b) pořizovatel je jinou osobou povinnou k dani nebo
právnickou osobou nepovinnou k dani identifikovanou
pro účely DPH v členském státě, v němž se dodání
uskutečňuje;
c) faktura vystavená osobou povinnou k dani, která není
usazena v členském státě pořizovatele, je vystavena v
souladu s články 220 až 236.

ČÁST DRUHÁ 23. § 18 včetně nadpisu zní:
Čl. III
bod 23

32018L1910
„§ 18

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu
skladu uvnitř území Evropské unie
(1) Přemístěním zboží v režimu skladu se pro účely daně z přidané
hodnoty rozumí přemístění zboží prodávajícím za účelem
následného dodání tohoto zboží kupujícímu v členském státě
ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, pokud
a)

v době zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží
1. prodávající zná daňové identifikační číslo kupujícího
vydané členským státem ukončení odeslání nebo přepravy
zboží a
2. má být jeho následné dodání uskutečněno na základě
ujednání kupujícího a prodávajícího a
b) prodávající uvede
1. přemístění tohoto zboží v evidenci pro účely daně z přidané
hodnoty a
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Článek 1
odst. 1
čl. 17a

1) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 17a
1. Za dodání zboží za úplatu se nepovažuje přemístění
zboží osobou povinnou k dani, které je součástí jejího
obchodního majetku, do jiného členského státu v rámci
režimu call-off stock.
2. Pro účely tohoto článku se za režim call-of stock
považuje situace, kdy jsou splněny následující podmínky:
a) zboží je odesláno nebo přepraveno osobou povinnou
k dani nebo na její účet třetí osobou do jiného členského
státu za účelem jeho dodání v tomto státě v pozdější fázi
po ukončení přepravy jiné osobě povinné k dani, která
je oprávněna převzít vlastnické právo k tomuto zboží
v souladu s dohodou mezi oběma osobami povinnými
k dani;
b) osoba povinná k dani, která zboží odesílá nebo
přepravuje, nemá v členském státě, do kterého se zboží

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
2.

Odpovídající předpis EU

daňové identifikační číslo kupujícího vydané členským
státem ukončení odeslání nebo přepravy zboží v souhrnném
hlášení.

CELEX č.

(2) Pro účely dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží
v režimu skladu uvnitř území Evropské unie se rozumí
prodávajícím osoba registrovaná k dani v členském státě
zahájení odeslání nebo přepravy zboží uskutečňující přemístění
zboží v režimu skladu, která nemá v členském státě ukončení
odeslání nebo přepravy zboží sídlo nebo provozovnu,
b) kupujícím osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení
odeslání nebo přepravy tohoto zboží, na kterou má být podle
odstavce 1 následně převedeno právo nakládat se zbožím jako
vlastník.
a)

(3) Přemístění zboží v režimu skladu se nepovažuje za dodání zboží
za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu.
(4) Pokud ve lhůtě 12 měsíců ode dne ukončení odeslání nebo
přepravy zboží (dále jen „lhůta pro dodání“) dojde k následnému
převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník prodávajícím
na kupujícího a podmínky pro přemístění zboží v režimu skladu
podle odstavců 1 a 2 jsou stále splněny, považuje se tento převod
práva za
a) dodání zboží do jiného členského státu prodávajícím a
b) pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím.
(5) Pokud ve lhůtě pro dodání dojde k převodu práva nakládat se
zbožím jako vlastník prodávajícím na jinou osobu povinnou k dani
než kupujícího, která je registrovaná k dani v členském státě
ukončení odeslání nebo přepravy přemisťovaného zboží, považuje se
tento převod práva za dodání zboží do jiného členského státu
a pořízení zboží z jiného členského státu podle odstavce 4, pokud
jsou stále splněny ostatní podmínky pro přemístění zboží v režimu
skladu podle odstavců 1 a 2 a prodávající zaznamená změnu
pořizovatele v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.
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Ustanovení

Obsah

odesílá nebo přepravuje, sídlo ekonomické činnosti ani
stálou provozovnu;
c) osoba povinná k dani, jíž je zboží určeno k dodání,
je v členském státě, do kterého se zboží odesílá nebo
přepravuje, identifikována pro účely DPH a její totožnost
i identifikační číslo pro DPH přidělené tímto členským
státem jsou osobě povinné k dani uvedené v písmeni b)
známy v době zahájení odeslání nebo přepravy zboží;
d) osoba povinná k dani, která zboží odesílá nebo
přepravuje, zaznamená přemístění zboží v evidenci podle
čl. 243 odst. 3 a uvede totožnost osoby povinné k dani,
která zboží pořizuje, spolu s identifikačním číslem pro
DPH přiděleným této osobě členským státem, do kterého
je zboží odesláno nebo přepraveno, v souhrnném hlášení,
jak stanoví čl. 262 odst. 2.
3. Jsou-li podmínky stanovené v odstavci 2 splněny,
použijí se v okamžiku převodu práva nakládat se zbožím
jako vlastník na osobu povinnou k dani podle odst. 2
písm. c) následující pravidla za podmínky, že k tomuto
převodu dojde ve lhůtě uvedené v odstavci 4:
a) má se za to, že osoba povinná k dani, která zboží
odeslala nebo přepravila, ať již sama, nebo na svůj účet
prostřednictvím třetí osoby, uskutečnila v členském státě,
ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodání
zboží v souladu s čl. 138 odst. 1;
b) má se za to, že osoba povinná k dani, jíž je zboží
dodáno, uskutečnila v členském státě, do kterého bylo
zboží odesláno nebo přepraveno, pořízení zboží uvnitř
Společenství.
4. Jestliže do 12 měsíců od ukončení přepravy zboží
v členském státě, do kterého bylo odesláno nebo
přepraveno, není zboží dodáno osobě povinné k dani, jíž
bylo určeno k dodání, jak je uvedeno v odst. 2 písm. c)
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(6) Pokud před uplynutím lhůty pro dodání dojde k vrácení zboží,
které bylo přemístěno v režimu skladu, do členského státu, ze
kterého bylo odesláno nebo přepraveno, aniž by došlo k převodu
práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník podle odstavců 4 nebo
5, a prodávající uvede toto vrácení zboží v evidenci pro účely daně z
přidané hodnoty,nepovažuje se toto vrácení zboží za přemístění
zboží.

CELEX č.

(7) Pokud před uplynutím lhůty pro dodání přestane být plněna
některá z podmínek pro přemístění zboží v režimu skladu podle
odstavců 1 nebo 2, aniž by došlo k převodu práva nakládat se
zbožím jako vlastník podle odstavců 4 nebo 5, nebo k vrácení zboží
podle odstavce 6, považuje se přemístění zboží v režimu skladu za
dodání zboží za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu
za úplatu v okamžiku, ve kterém daná podmínka přestane být
plněna; okamžikem, ve kterém daná podmínka přestane být plněna,
je v případě
převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník prodávajícím na
jinou osobu než kupujícího nebo osobu povinnou k dani podle
odstavce 5 okamžik bezprostředně předcházející tomuto
převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník,
b) odeslání nebo přepravy zboží do členského státu odlišného od
členského státu, ze kterého bylo toto zboží původně odesláno
nebo přepraveno, okamžik bezprostředně předtím, než jsou
odeslání nebo přeprava do tohoto odlišného členského státu
zahájeny, nebo
c) zničení, ztráty nebo odcizení den, kdy
1. bylo zboží skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno, nebo
2. byly zničení, ztráta nebo odcizení zjištěny, pokud nelze
zjistit, kdy bylo zboží skutečně zničeno, ztraceno nebo
odcizeno.
a)

(8) Pokud se na přemístění zboží v režimu skladu nepoužijí odstavce
4 až 7, dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro dodání se
považuje toto přemístění zboží za dodání zboží za úplatu a za
pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu.“.
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Ustanovení

Obsah

a v odstavci 6, přičemž nenastala žádná z okolností
stanovených v odstavci 7, má se za to, že v den
následující po uplynutí tohoto dvanáctiměsíčního období
dochází k přemístění ve smyslu článku 17.
5. Má se za to, že k přemístění ve smyslu článku 17
nedochází, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) nebylo převedeno právo nakládat se zbožím a toto
zboží je vráceno do členského státu, ze kterého bylo
odesláno nebo přepraveno, ve lhůtě stanovené v odstavci
4a
b) osoba povinná k dani, která zboží odeslala nebo
přepravila, zaznamená jeho vrácení v evidenci podle
čl. 243 odst. 3.
6. Je-li ve lhůtě uvedené v odstavci 4 osoba povinná
k dani uvedená v odst. 2 písm. c) nahrazena jinou osobou
povinnou k dani, má se za to, že k přemístění ve smyslu
článku 17 v okamžiku tohoto nahrazení nedochází, pokud:
a) jsou splněny všechny ostatní příslušné podmínky podle
odstavce 2 a
b) osoba povinná k dani uvedená v odst. 2 písm. b)
zaznamená toto nahrazení v evidenci podle čl. 243 odst. 3.
7. Jestliže během lhůty uvedené v odstavci 4 přestane být
plněna kterákoli z podmínek uvedených v odstavcích 2
a 6, má se za to, že dochází k přemístění zboží podle
článku 17 v okamžiku, kdy některá z těchto podmínek
přestane být plněna.
Je-li zboží dodáno jiné osobě, než je osoba povinná k dani
uvedená v odst. 2 písm. c) nebo v odstavci 6, má se za to,
že podmínky uvedené v odstavcích 2 a 6 přestávají být
splněny bezprostředně před tímto dodáním.
Je-li zboží odesláno nebo přepraveno do jiné země než
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členského státu, ze kterého bylo původně přesunuto, má
se za to, že podmínky uvedené v odstavcích 2 a 6
přestávají být splněny bezprostředně předtím, než jsou
takové odeslání nebo taková přeprava zahájeny.
V případě zničení, ztráty či krádeže zboží se má za to,
že podmínky uvedené v odstavcích 2 a 6 přestávají být
splněny v den, kdy bylo zboží skutečně odstraněno
či zničeno, nebo nelze-li tento den určit, v den, kdy bylo
zjištěno, že je zboží zničeno nebo že chybí.“

ČÁST DRUHÁ 24. § 22 včetně nadpisu zní:
Čl. III
bod 24

32010L0045
„22

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží
do jiného členského státu osvobozeném od daně

Článek 1
odst. 2
Čl. 64 odst. 2
1. pododst.

(1) Při dodání zboží do jiného členského státu nebo dodání
zboží za úplatu, které je přemístěním zboží plátcem, na která se
vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká
povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému dni
v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo dodání zboží
uskutečněno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před
patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo
dodání zboží uskutečněno, je plátce povinen přiznat uskutečnění
tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu.
Článek 1
odst. 4
Čl. 67 odst. 2
1. pododst.
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2) V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
"2. Dodávání zboží, které probíhá po dobu delší než jeden
kalendářní měsíc, je-li v souladu s podmínkami
stanovenými v článku 138 zboží odeslané nebo
přepravené do členského státu jiného než státu zahájení
odeslání nebo přepravy dodáváno osvobozené od daně,
nebo je-li zboží přemísťováno osvobozené od daně do
jiného členského státu osobou povinnou k dani pro účely
jejího podnikání, se považuje za uskutečněné uplynutím
každého kalendářního měsíce, dokud dodávání zboží
neskončí.“.

4) Článek 67 se nahrazuje tímto:
"Článek 67
Pokud je v souladu s podmínkami stanovenými v článku
138 zboží odeslané nebo přepravené do členského státu
jiného než státu zahájení odeslání nebo přepravy dodáno
osvobozené od daně, nebo pokud je zboží přemístěno
osvobozené od daně do jiného členského státu osobou
povinnou k dani pro účely jejího podnikání, vzniká
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daňová povinnost vystavením faktury nebo uplynutím
lhůty uvedené v čl. 222 prvním pododstavci, není-li
faktura do uvedeného dne vystavena.
Na dodání a přemístění zboží podle prvního pododstavce
se nepoužijí čl. 64 odst. 1, čl. 64 odst. 2 třetí pododstavec
a článek 65."

(2) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží, 32006L0112
se považuje za uskutečněné
a) dnem přemístění zboží do jiného členského státu, nebo
b) dnem, kterým se toto přemístění stane dodáním zboží za úplatu,
pokud se jedná o přemístění zboží, které se považuje za dodání
zboží za úplatu až po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.
(3) Dodání zboží do jiného členského státu s použitím 32018L1910
přemístění zboží v režimu skladu podle § 18 odst. 4 a 5 se považuje
za uskutečněné dnem převodu práva nakládat s tímto zbožím jako
vlastník na pořizovatele.“.

Článek 17
odst. 3

Článek 1 odst.
1

Není–li nadále plněna některá z podmínek, které jsou
předpokladem postupu podle odstavce 2, považuje se toto
zboží za přemístěné do jiného členského státu. V takovém
případě se má za to, že přemístění nastává v okamžiku,
kdy dotyčná podmínka přestane být plněna.
1) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 17a
Článek 17a
3. Jsou-li podmínky stanovené v odstavci 2 splněny,
odst. 3 písm. a)
použijí se v okamžiku převodu práva nakládat se zbožím
jako vlastník na osobu povinnou k dani podle odst. 2
písm. c) následující pravidla za podmínky, že k tomuto
převodu dojde ve lhůtě uvedené v odstavci 4:
a) má se za to, že osoba povinná k dani, která zboží
odeslala nebo přepravila, ať již sama, nebo na svůj účet
prostřednictvím třetí osoby, uskutečnila v členském státě,
ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodání
zboží v souladu s čl. 138 odst. 1;

Stránka 19 z 51

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

ČÁST DRUHÁ 28. V § 64 odstavec 1 zní:
32018L1910
Čl. III
„(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě
registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení
bod 28
tohoto zboží v jiném členském státě předmětem daně, je osvobozeno
od daně s nárokem na odpočet daně, pokud

Článek 1
odst. 3 písm. a)
a b)
čl. 138 odst. 1 a
1a

tato osoba sdělila plátci své daňové identifikační číslo pro účely
daně z přidané hodnoty,
b) je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného
členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou
zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a
c) plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.“.

a)

Obsah
3) Článek 138 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy osvobodí od daně dodání zboží, které
bylo odesláno nebo přepraveno mimo jejich území, avšak
uvnitř Společenství, prodávajícím nebo pořizovatelem
nebo na účet jednoho z nich, jsou-li splněny následující
podmínky:
a) zboží je dodáváno jiné osobě povinné k dani nebo
právnické osobě nepovinné k dani, která jedná jako
taková, v jiném členském státě než ve státě zahájení
odeslání nebo přepravy zboží;
b) osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná
k dani, pro niž se dodání uskutečňuje, je identifikována
pro účely DPH v jiném členském státě, než ve státě
zahájení odeslání nebo přepravy zboží, a toto identifikační
číslo pro DPH sdělila dodavateli.“;
b) vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. Osvobození podle odstavce 1 se neuplatní, pokud
dodavatel nesplnil povinnost podle článků 262 a 263
podat souhrnné hlášení nebo pokud jím podané souhrnné
hlášení neobsahuje správné údaje týkající se tohoto
dodání, jak požaduje článek 264, pokud dodavatel
nemůže ke spokojenosti příslušných orgánů nedostatky
řádně odůvodnit.“
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ČÁST DRUHÁ 29. V § 64 odstavce 4 a 5 znějí:
32006L0112
Čl. III
„(4) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží
plátcem z tuzemska do jiného členského státu, je osvobozeno
bod 29
od daně s nárokem na odpočet daně, pokud by takové dodání zboží
bylo osvobozeno od daně podle odstavců 1 až 3 v případě, že by
se uskutečnilo pro jinou osobu registrovanou k dani v jiném
členském státě.

ČÁST DRUHÁ 30. V § 66 odst. 1 se slova „, jestliže zboží bylo propuštěno 32006L0112
do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo
Čl. III
vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno“ zrušují.
bod 30
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Článek 138
2. Kromě dodání podle odstavce 1 osvobodí členské státy
odst. 2 písm. c) od daně tato plnění:
c) dodání zboží spočívající v jeho přemístění do jiného
členského státu, která by byla osvobozena od daně podle
odstavce 1 a písmen a) a b) tohoto odstavce, kdyby
se uskutečnila pro jinou osobu povinnou k dani.

Článek 146
odst. 1 písm.
a), b)

1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění:
a) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno
mimo Společenství prodávajícím nebo na jeho účet;
b) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno
mimo Společenství pořizovatelem neusazeným na jejich
území nebo na jeho účet, s výjimkou zboží
přepravovaného samotným pořizovatelem a určeného
k vybavení nebo zásobení rekreačních lodí a letadel nebo
jiných dopravních prostředků pro soukromé použití;

Článek 278

Články 279 a 280 se použijí na vývoz zboží nacházejícího
se ve volném oběhu, které je odesláno nebo přepraveno
z členského státu na třetí území, jež je součástí celního
území Společenství.

Článek 279

Pro vývoz zboží uvedeného v článku 278 mimo území
Společenství musí být splněny tytéž formality, jaké
stanoví platné celní předpisy Společenství pro vývoz
zboží mimo celní území Společenství.

Článek 280

V případě zboží, které je dočasně vyváženo mimo
Společenství, aby bylo dovezeno zpět, přijmou členské
státy opatření k zajištění toho, že se při zpětném dovozu
do Společenství na toto zboží budou vztahovat stejné
předpisy, jako kdyby bylo dočasně vyvezeno mimo celní
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ČÁST DRUHÁ 31. V § 66 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Osvobozeno 32006L0112
od daně při vývozu zboží do třetí země je“ nahrazují slovy „Vývoz
Čl. III
zboží je osvobozen od daně, pokud jde o“.
bod 31

Ustanovení

Článek 146
odst. 1 písm.
a), b)

území Společenství.

Obsah

1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění:
a) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno
mimo Společenství prodávajícím nebo na jeho účet;
b) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno
mimo Společenství pořizovatelem neusazeným na jejich
území nebo na jeho účet, s výjimkou zboží
přepravovaného samotným pořizovatelem a určeného
k vybavení nebo zásobení rekreačních lodí a letadel nebo
jiných dopravních prostředků pro soukromé použití;

ČÁST DRUHÁ 35. V § 71g odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „přemístění 32009L0069
obchodního majetku“ nahrazují slovy „dodání zboží za úplatu, které
Čl. III
je přemístěním zboží plátcem“.
bod 35

Článek 1
3) Článek 143 se mění takto:
odst. 3 písm. b)
b) doplňuje se nový odstavec, který zní:
Článek 143
"2. Osvobození od daně stanovené v odst. 1 písm. d)
odst. 2
se použije v případech, kdy po dovozu zboží následuje
1. pododst.
dodání zboží osvobozené podle čl. 138 odst. 1 a odst. 2
písm. c), pouze pokud dovozce v okamžiku dovozu
poskytl příslušným orgánům členského státu dovozu
alespoň tyto informace:
a) své identifikační číslo pro DPH vydané v členském
státě dovozu nebo identifikační číslo pro DPH svého
daňového zástupce povinného odvést DPH vydané
v členském státě dovozu;
b) identifikační číslo pro DPH pořizovatele, jemuž má být
zboží dodáno podle čl. 138 odst. 1, vydané v jiném
členském státě nebo své vlastní identifikační číslo
pro DPH vydané v členském státě ukončení odeslání nebo
přepravy zboží, má-li toto zboží být přemístěno podle čl.
138 odst. 2 písm. c);
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c) podklady dokazující, že dovezené zboží je určeno
k přepravě nebo odeslání z členského státu dovozu
do jiného členského státu.

ČÁST DRUHÁ 40. V § 89 odst. 10 se věta první zrušuje.
Čl. III

32006L0112

Článek 63

Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost
vzniká dodáním zboží nebo poskytnutím služby.

bod 40
Článek 307
1. pododst.

ČÁST DRUHÁ 45. V § 100a se doplňuje odstavec 3, který zní:
32018L1910
Čl. III
„(3) Plátce, který je prodávajícím v rámci dodání a pořízení zboží
s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské
bod 45
unie, a plátce nebo identifikovaná osoba, kteří jsou kupujícím nebo
osobou povinnou k dani podle § 18 odst. 5 v rámci tohoto dodání
a pořízení, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané
hodnoty údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném
systému daně z přidané hodnoty7e).“.
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Článek 1
odst. 4
čl. 243 odst. 3

Plnění uskutečňovaná cestovní kanceláří za podmínek
uvedených v článku 306 v souvislosti s uskutečněním
cesty se považují za jediné poskytnutí služby cestovní
kanceláří cestujícímu.
4) V článku 243 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3. Každá osoba povinná k dani, která přemísťuje zboží
v režimu call-off stock uvedeném v článku 17a, vede
evidenci, jež správcům daně umožňuje ověřit správné
uplatňování uvedeného článku.
Každá osoba povinná k dani, které je dodáváno zboží
v režimu call-off stock uvedeném v článku 17a, vede
evidenci tohoto zboží.“
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s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

Obsah

ČÁST DRUHÁ 46. V § 102 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „uskutečnil“ 32018L1910
nahrazuje slovy „mu vznikla povinnost přiznat“.
Čl. III

Článek 1
odst. 5
čl. 262 odst. 1

5) Článek 262 se nahrazuje tímto:

bod 46

„Článek 262
1. Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely
DPH podává souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto
údaje:
a)pořizovatele identifikované pro účely DPH, kterým
dodala zboží za podmínek stanovených v čl. 138 odst. 1
a odst. 2 písm. c);
b)osoby identifikované pro účely DPH, kterým dodala
zboží v rámci pořízení zboží uvnitř Společenství podle
článku 42;
c)osoby povinné k dani i právnické osoby nepovinné
k dani identifikované pro účely DPH, kterým poskytla
služby jiné než služby, které jsou v členském státě,
v němž je plnění zdanitelné, osvobozeny od DPH
a u nichž je podle článku 196 povinen odvést daň
příjemce služby.

ČÁST DRUHÁ 47. V § 102 odst. 1 písm. b) se slova „obchodního majetku“ 32018L1910
nahrazují slovy „zboží plátcem z tuzemska“.
Čl. III
bod 47

Článek 1
odst. 5
čl. 262 odst. 1

5) Článek 262 se nahrazuje tímto:
„Článek 262
1. Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely
DPH podává souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto
údaje:
a)pořizovatele identifikované pro účely DPH, kterým
dodala zboží za podmínek stanovených v čl. 138 odst. 1
a odst. 2 písm. c);
b)osoby identifikované pro účely DPH, kterým dodala
zboží v rámci pořízení zboží uvnitř Společenství podle
článku 42;
c)osoby povinné k dani i právnické osoby nepovinné
k dani identifikované pro účely DPH, kterým poskytla
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

ČÁST DRUHÁ 48. V § 102 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
32018L1910
Čl. III
,,(2) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud jako
prodávající přemístil zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného
bod 48
členského státu.“.

Článek 1
odst. 5
čl. 262 odst. 2

ČÁST DRUHÁ 49. V § 102 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „uskutečnila“ 32018L1910
nahrazuje slovy „jí vznikla povinnost přiznat“.
Čl. III

Článek 1
odst. 5
čl. 262 odst. 1

bod 49

Obsah

služby jiné než služby, které jsou v členském státě,
v němž je plnění zdanitelné, osvobozeny od DPH
a u nichž je podle článku 196 povinen odvést daň
příjemce služby.
5) Článek 262 se nahrazuje tímto:
„Článek 262
2. Kromě údajů uvedených v odstavci 1 poskytne každá
osoba povinná k dani údaj o identifikačním čísle pro
účely DPH osob povinných k dani, jimž je určeno zboží,
jež se odesílá nebo přepravuje v režimu call-off stock
v souladu s podmínkami stanovenými v článku 17a,
a o veškerých změnách poskytnutých údajů.“
5) Článek 262 se nahrazuje tímto:
„Článek 262
1. Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely
DPH podává souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto
údaje:
a)pořizovatele identifikované pro účely DPH, kterým
dodala zboží za podmínek stanovených v čl. 138 odst. 1
a odst. 2 písm. c);
b)osoby identifikované pro účely DPH, kterým dodala
zboží v rámci pořízení zboží uvnitř Společenství podle
článku 42;
c)osoby povinné k dani i právnické osoby nepovinné
k dani identifikované pro účely DPH, kterým poskytla
služby jiné než služby, které jsou v členském státě,
v němž je plnění zdanitelné, osvobozeny od DPH
a u nichž je podle článku 196 povinen odvést daň
příjemce služby.
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Celex

Název předpisu

32006L0112

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

32009L0069

Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové
úniky spojené s dovozem

32009L0162

Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty

32010L0045

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

32018L1910

Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v
systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy
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4) Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VII
bod 1

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

32018L0822
ve znění
„1) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní
spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS.
32018L0822
R(02)
Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou
výměnu informací v oblasti daní.

Směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se
mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou
výměnu informací v oblasti daní.
Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se
mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou
výměnu informací v oblasti daní.
Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se
mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou
výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním
uspořádáním, která se mají oznamovat.“.
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Ustanovení

Obsah

Čl. 2 odst. 1

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn
při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví
členské státy.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 5

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. a)
ve znění
„(4) Správce daně při automatické výměně informací podle odstavce
- Čl. 3 bod 9
2 předá ústřednímu kontaktnímu orgánu informace získané na 32018L0822
písm. a)
základě podaného oznámení.“.
R(02)

5.

V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Obsah
„a) pro účely čl. 8 odst. 1 a článků 8a, 8aa a 8ab
systematické sdělování předem určených informací jinému
členskému státu bez předchozí žádosti a v předem
stanovených pravidelných intervalech. Pro účely čl. 8 odst.
1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v
daňových záznamech sdělujícího členského státu, které
jsou dostupné v souladu s postupy pro shromažďování a
zpracovávání informací v daném členském státě;“;

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VII
bod 6

6. V § 12b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. a)
se písmeno e), které zní:
ve znění
- Čl. 3 bod 9
„e) oznamované zprostředkovateli přeshraničních uspořádání.“
32018L0822
písm. a)

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

„přeshraničním uspořádáním, které se má oznamovat“,
8. V části první hlavě III dílu 2 se doplňuje oddíl 6, který včetně 32018L0822 Čl. 1 odst. 1
jakékoli přeshraniční uspořádání, které obsahuje alespoň
písm. b)
nadpisu zní:
ve znění
- Čl. 3 odst. 19 jeden z charakteristických znaků uvedených v příloze IV;
„Oddíl 6
32018L0822

R(02)

Automatická výměna informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání

R(02)
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„a) pro účely čl. 8 odst. 1 a článků 8a, 8aa a 8ab
systematické sdělování předem určených informací jinému
členskému státu bez předchozí žádosti a v předem
stanovených pravidelných intervalech. Pro účely čl. 8 odst.
1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v
daňových záznamech sdělujícího členského státu, které
jsou dostupné v souladu s postupy pro shromažďování a
zpracovávání informací v daném členském státě;“;

…

Čl. 1 odst. 4
K informacím zaznamenaným v tomto rejstříku mají
- Čl. 21 odst. 5 přístup příslušné orgány všech členských států. Komise má

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Pododdíl 1

Ustanovení

Obecná ustanovení
§ 14
Úvodní ustanovení

Obsah

k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku rovněž
přístup, avšak s omezeními stanovenými v čl. 8a odst. 8 a v
čl. 8ab odst. 17. Komise přijme nezbytná praktická
opatření postupem podle čl. 26 odst. 2.
…

(1) Při automatické výměně informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání se poskytují informace
týkající se přeshraničního uspořádání naplňujícího charakteristický
znak.
(2) Při automatické výměně informací oznamovaných
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání poskytuje ústřední
kontaktní orgán informace podle odstavce 1 také ministerstvu a má k
nim přístup Evropská komise.
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. b)
ve znění
Uživatel uspořádání
- Čl. 3 odst. 22
32018L0822
Uživatelem uspořádání je pro účely automatické výměny informací
R(02)
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání osoba
§ 14a

„příslušným daňovým poplatníkem“ jakákoli osoba, jíž je
přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat,
zpřístupněno pro zavedení nebo jež je připravena
přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, zavést
nebo uskutečnila první krok v jeho zavedení;

nebo jednotka bez právní osobnosti,

a) kterým je toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení,
b) které jsou připraveny toto uspořádání zavést, nebo
c) které uskutečnily první krok pro jeho zavedení.
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. b)
ve znění
Přidružené entity
- Čl. 3 bod 23
32018L0822
Přidruženými entitami jsou pro účely automatické
(1)
R(02)
výměny informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních
§ 14b

uspořádání osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které jsou
navzájem spojeny tak, že osoba nebo jednotka bez právní osobnosti
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23. „přidruženým podnikem“ pro účely článku 8ab osoba,
která je propojena s jinou osobou nejméně jedním z těchto
způsobů:
a) osoba se podílí na řízení jiné osoby tím, že je schopna na
ni uplatňovat významný vliv;
b) osoba se podílí na kontrole jiné osoby tím, že drží více
než 25 % hlasovacích práv;
c) osoba se podílí na kapitálu jiné osoby prostřednictvím

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
a)

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

se podílí na

1.
řízení druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti
tím, že je schopna na nich uplatňovat významný vliv,
kontrole druhé osoby nebo jednotky bez právní osobnosti
2.
tím, že drží více než 25 % hlasovacích práv, nebo
více než 25 % základního kapitálu druhé osoby nebo
3.
jednotky bez právní osobnosti prostřednictvím vlastnického práva,
které přímo nebo nepřímo drží, nebo
má nárok na alespoň 25 % zisku druhé osoby nebo
b)
jednotky bez právní osobnosti.
(2)
Pokud se na řízení, kontrole, základním kapitálu nebo
zisku téže osoby nebo jednotky bez právní osobnosti podílí podle
odstavce 1 více osob nebo jednotek bez právní osobnosti, jsou tyto
osoby nebo jednotky také navzájem přidruženými entitami.
(3)
Pokud se osoba nebo jednotka bez právní osobnosti podílí
podle odstavce 1 na řízení, kontrole, základním kapitálu nebo zisku
více osob nebo jednotek bez právní osobnosti, jsou tyto osoby nebo
jednotky také navzájem přidruženými entitami.
(4)
Na osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které z
hlediska hlasovacích práv nebo podílu na základním kapitálu určité
osoby nebo jednotky bez právní osobnosti jednají společně s jinou
osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti, se hledí, jako by na
nich také měly účast v rozsahu všech hlasovacích práv nebo podílů
na základním kapitálu, které drží tato jiná osoba nebo jednotka bez
právní osobnosti.
Podíl na základním kapitálu podle odstavce 1 písm. a)
(5)
bodu 3 se v případě nepřímé účasti vypočte vynásobením velikosti
držených podílů na jednotlivých úrovních hierarchie. Na osobu nebo
jednotku bez právní osobnosti, které drží více než 50 % hlasovacích
práv se při tom hledí, jako by držely 100 % hlasovacích práv.
(6)

Pro účely odstavců 1 až 5 se považují fyzická osoba, její
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Ustanovení

Obsah

vlastnického práva, které přímo nebo nepřímo překračuje
25 % kapitálu;
d) osoba má nárok na 25 % zisku jiné osoby nebo více.
Pokud se na řízení, kontrole, kapitálu nebo zisku téže
osoby podílí ve smyslu uvedeném v písmenech a) až d)
více než jedna osoba, považují se za přidružené podniky
všechny dotčené osoby.
Pokud se stejné osoby podílí ve smyslu uvedeném v
písmenech a) až d) na řízení, kontrole, kapitálu nebo zisku
více než jedné osoby, považují se za přidružené podniky
všechny dotčené osoby.
Pro účely tohoto bodu se s osobou, která z hlediska
hlasovacích práv nebo kapitálu v určitém subjektu jedná
společně s jinou osobou, zachází, jako kdyby držela v
daném subjektu účast v rozsahu veškerých hlasovacích
práv nebo kapitálu, jež drží uvedená jiná osoba.
V případě nepřímých účastí se splnění požadavků podle
písmene c) určí vynásobením držených podílů na
jednotlivých úrovních hierarchie. U osoby, která drží více
než 50 % hlasovacích práv, se má za to, že drží 100 %.
Fyzická osoba, její manžel nebo manželka a příbuzní v
řadě přímé se považují za jedinou osobu;

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

manžel a příbuzní v řadě přímé za jedinou osobu

Ustanovení

Obsah

.

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. b)
ve znění
Zprostředkovatel uspořádání
- Čl. 3 bod 21
32018L0822
(1) Zprostředkovatelem uspořádání je pro účely automatické
R(02)
výměny informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních
§ 14c

uspořádání hlavní zprostředkovatel uspořádání nebo vedlejší
zprostředkovatel uspořádání, pokud
jsou podrobeni zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
a)
pobytu, sídla nebo místa vedení v členském státě Evropské unie,
b)
mají stálou provozovnu v členském státě Evropské unie,
prostřednictvím které poskytují služby ve vztahu k tomuto
uspořádání,
c)
jsou zřízeni podle práva členského státu Evropské unie nebo
se řídí jeho právem nebo
jsou registrováni v profesním sdružení týkajícím se právních,
d)
daňových nebo poradenských služeb v členském státě Evropské unie

(2) Hlavním zprostředkovatelem uspořádání je pro účely
automatické výměny informací oznamovaných zprostředkovateli
přeshraničních uspořádání osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti, které toto uspořádání navrhují, nabízejí na trhu,
organizují, zpřístupňují pro jeho zavedení nebo řídí jeho zavedení a
(3) Vedlejším zprostředkovatelem uspořádání je pro účely
automatické výměny informací oznamovaných zprostředkovateli
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„zprostředkovatelem“ jakákoli osoba, která přeshraniční
uspořádání, které se má oznamovat, navrhuje, nabízí na
trhu, organizuje nebo ho zpřístupňuje pro jeho zavedení
nebo řídí zavedení takového uspořádání.
Rozumí se jím rovněž jakákoli osoba, která vzhledem k
příslušným skutečnostem a okolnostem a na základě
dostupných informací a příslušných odborných znalostí a
porozumění, jež jsou k poskytování těchto služeb nezbytné,
ví, že se zavázala poskytnout přímo či prostřednictvím
dalších osob podporu, pomoc nebo poradenství, pokud jde
o návrh, nabízení na trhu nebo organizaci přeshraničního
uspořádání, které se má oznamovat, jeho zpřístupňování
pro zavedení nebo řízení jeho zavedení, nebo by tuto
znalost od ní bylo možné odůvodněně očekávat. Jakákoli
osoba má právo doložit, že nevěděla, že se účastnila
přeshraničního uspořádání, které se má oznamovat, a že
nebylo možné od ní tuto znalost odůvodněně očekávat. Za
tímto účelem může tato osoba odkázat na veškeré příslušné
skutečnosti a okolnosti i na dostupné informace a své
příslušné odborné znalosti a porozumění.
Aby osoba byla zprostředkovatelem, musí splňovat alespoň
jednu z těchto doplňujících podmínek:
a) být pro daňové účely rezidentem v členském státě;
b) mít stálou provozovnu v členském státě, jejímž
prostřednictvím jsou služby ve vztahu k danému
uspořádání poskytovány;

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU

přeshraničních uspořádání osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti, které vzhledem k příslušným skutečnostem a okolnostem
a na základě dostupných informací a odborných znalostí a
porozumění, jež jsou nezbytné k poskytování těchto služeb, vědí
nebo by měly vědět, že se zavázaly poskytnout samy nebo
prostřednictvím třetí osoby nebo jednotky bez právní osobnosti
podporu, pomoc nebo poradenství, pokud jde o

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

a)

návrh, nabízení na trhu nebo organizaci tohoto uspořádání,

b)

zpřístupňování tohoto uspořádání pro zavedení, nebo

c)

řízení zavedení tohoto uspořádání.

CELEX č.

Ustanovení

Obsah

c) být zapsána v obchodním rejstříku členského státu nebo
se řídit jeho právem;
d) být registrovaná v profesním sdružení týkajícím se
právních, daňových nebo poradenských služeb v členském
státě;

32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. b)
ve znění
Složená uspořádání
- Čl. 3 bod 18
32018L0822
(1) Na posloupnost uspořádání se pro účely automatické výměny
R(02)
informací
oznamovaných
zprostředkovateli
přeshraničních
§ 14d

…
Pro účely bodů 18 až 25 tohoto článku, článku 8ab a
přílohy IV zahrnuje pojem uspořádání rovněž sérii
uspořádání. Uspořádání může zahrnovat více než jeden
krok nebo část;

uspořádání hledí jako na jediné uspořádání.

(2) Na uspořádání sestávající se z více kroků nebo částí se pro účely
automatické výměny informací oznamovaných zprostředkovateli
přeshraničních uspořádání hledí jako na jediné uspořádání.
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. b)
ve znění
Druhy uspořádání
- Čl. 3 bod 24
32018L0822
(1) Typizovaným uspořádáním je pro účely automatické výměny
R(02)
informací
oznamovaných
zprostředkovateli
přeshraničních
§ 14e

uspořádání takové uspořádání, které je navrženo, nabízeno na trhu,
připraveno k zavedení nebo zpřístupněno tak, že je možné jej bez
podstatných úprav zavést u uživatele uspořádání.

(2) Uspořádáním na míru je pro účely automatické výměny
informací
oznamovaných
zprostředkovateli
přeshraničních
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Čl. 1 odst. 1
písm. b)
- Čl. 3 bod 25

„uspořádáním určeným k nabízení na trhu“ přeshraniční
uspořádání, které je navrženo, nabízeno na trhu připraveno
k zavedení nebo je zpřístupněno pro zavedení, aniž
potřebuje podstatnou úpravu;
„individualizovaným uspořádáním“ jakékoli přeshraniční
uspořádání, které není uspořádáním určeným k nabízení na
trhu.“

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
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Odpovídající předpis EU

uspořádání takové uspořádání, které není typizovaným uspořádáním.

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

CELEX č.

Ustanovení

32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. b)
ve znění
Oznamované přeshraniční uspořádání
- Čl. 3 bod 19
32018L0822
(1) Oznamovaným přeshraničním uspořádáním je pro účely
R(02)
automatické výměny informací oznamovaných zprostředkovateli
§ 14f

přeshraničních uspořádání přeshraniční uspořádání, které naplňuje
alespoň jeden charakteristický znak.
(2) Přeshraničním uspořádáním podle odstavce 1 je uspořádání,
které se týká více členských států Evropské unie nebo členského
státu Evropské unie a státu, který není členským státem Evropské
unie, nebo jiné jurisdikce, a
a)

alespoň jeden účastník tohoto uspořádání

1.
je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu,
sídla nebo místa vedení v jiném státě nebo jurisdikci než jiný
účastník tohoto uspořádání,
je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu,
2.
sídla nebo místa vedení v alespoň dvou státech nebo jurisdikcích,
podniká v jiném státě nebo jurisdikci prostřednictvím stálé
3.
provozovny nacházející se v tomto státě nebo jurisdikci a toto
podnikání alespoň zčásti probíhá podle tohoto uspořádání, nebo
vykonává činnost ve státě nebo jurisdikci, ve které není
4.
podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla
nebo místa vedení ani zde nemá stálou provozovnu, nebo
toto uspořádání může dopadat na automatickou výměnu
b)
informací nebo na identifikaci skutečných majitelů podle zákona
upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu.
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Čl. 1 odst. 1
písm. b)
- Čl. 3 bod 18

Obsah
„přeshraničním uspořádáním, které se má oznamovat“,
jakékoli přeshraniční uspořádání, které obsahuje alespoň
jeden z charakteristických znaků uvedených v příloze IV;
„18. „přeshraničním uspořádáním“ uspořádání týkající se
buď více než jednoho členského státu, nebo členského
státu a třetí země, je-li splněna alespoň jedna z těchto
podmínek:
a) ne všichni účastníci uspořádání jsou pro daňové účely
rezidenty ve stejné jurisdikci;
b) jeden nebo více účastníků uspořádání jsou současně pro
daňové účely rezidenty ve více než jedné jurisdikci;
c) jeden nebo více účastníků uspořádání vykonává
podnikatelskou činnost v jiné jurisdikci prostřednictvím
stálé provozovny, která se nachází v této jiné jurisdikci, a
dané uspořádání představuje veškerou podnikatelskou
činnost této stálé provozovny nebo její část;
d) jeden nebo více účastníků uspořádání vykonává činnost
v jiné jurisdikci, aniž je pro daňové účely rezidentem v této
jurisdikci nebo v ní zřídil stálou provozovnu;
e) toto uspořádání má možný dopad na automatickou
výměnu informací nebo identifikaci skutečných majitelů.
…

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

32018L0822 Čl. 1 odst. 1
písm. b)
ve znění
Charakteristický znak
- Čl. 3 bod 20
32018L0822
Charakteristickým znakem je pro účely automatické výměny
R(02)
informací
oznamovaných
zprostředkovateli
přeshraničních
§ 14g

Obsah
„charakteristickým znakem“
vlastnost
nebo
rys
přeshraničního
uspořádání,
jež
jsou
indikátory
potenciálního rizika vyhýbání se daňovým povinnostem,
jak jsou vyjmenovány v příloze IV;

uspořádání vlastnost nebo rys uspořádání, které jsou ukazatelem
potenciálního rizika vyhýbání se daňovým povinnostem a které jsou
uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 1
ve znění
32018L0822
R(02)

Pododdíl 2
Výměna informací o oznamovaných přeshraničních
uspořádáních
§ 14h
Povinná osoba
(1) Povinnou osobou je pro účely automatické výměny informací
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání
zprostředkovatel oznamovaného přeshraničního uspořádání,
a) kterému je toto uspořádání známo, nebo
b) který má toto uspořádání v držení nebo pod svou kontrolou.
(2) Uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání je
povinnou osobou namísto zprostředkovatele tohoto uspořádání v
rozsahu, ve kterém je tento zprostředkovatel ve vztahu k tomuto
uspořádání vázán profesní mlčenlivostí, a to ode dne, kdy mu tuto
skutečnost tento zprostředkovatel sdělí. To neplatí, pokud má toto
uspořádání jiného zprostředkovatele, který není vázán profesní
mlčenlivostí.
(3) Uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání je vždy
povinnou osobou, pokud toto uspořádání nemá zprostředkovatele.
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Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby od
zprostředkovatelů vyžadoval podávání informací o
přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat, jež
jsou jim známy, jež mají v držení nebo pod svou
kontrolou…

Každý členský stát přijme nezbytná opatření k vyžadování
Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 6 toho, aby v situaci bez zprostředkovatele, nebo pokud
zprostředkovatel
informuje
příslušného
daňového
poplatníka či jiného zprostředkovatele o uplatnění
zproštění povinnosti podle odstavce 5, měl povinnost
podávat informace o přeshraničním uspořádání, které se má
oznamovat, další informovaný zprostředkovatel, nebo
pokud takový zprostředkovatel není, příslušný daňový
poplatník.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 5
ve znění
Profesní mlčenlivost
32018L0822
Profesní mlčenlivostí je pro účely automatické výměny informací
R(02)
oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání
§ 14i

povinnost zachovávat mlčenlivost podle

zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
a)
České republiky,
b)

zákona o advokacii,

c)

notářského řádu,

d)

zákona o auditorech,

Obsah
Každý členský stát může přijmout nezbytná opatření, aby
zprostředkovatelé měli právo na zproštění povinnosti
podávat informace o přeshraničním uspořádání, které se má
oznamovat, jestliže by tato oznamovací povinnost
představovala porušení zákonné profesní mlčenlivosti
podle vnitrostátního práva daného členského státu.
…
Zprostředkovatelé mohou mít právo na zproštění
povinností podle prvního pododstavce pouze v rozsahu, v
jakém působí v mezích příslušných vnitrostátních právních
předpisů, které vymezují jejich profesi.

e)
práva jiného členského státu v rozsahu, v jakém se vztahuje na
výměnu informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních.
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 5
ve znění
Informační povinnost zprostředkovatele oznamovaného
přeshraničního uspořádání
32018L0822
R(02)
Zprostředkovatel oznamovaného přeshraničního uspořádání, který

…
Za takové situace přijme každý členský stát nezbytná
opatření, aby od zprostředkovatelů vyžadoval neprodlené
informování jakéhokoli jiného zprostředkovatele, nebo
pokud takový zprostředkovatel není, příslušného daňového
poplatníka o jeho oznamovací povinnosti podle odstavce 6.
…

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 3
ve znění
Oznámení
32018L0822
(1) Povinná osoba, která je zprostředkovatelem oznamovaného
R(02)
přeshraničního uspořádání, oznámí správci daně informace o tomto

Je-li zprostředkovatel povinen podat informace o
přeshraničním uspořádání, které se má oznamovat,
příslušným orgánům více než jednoho členského státu,
podávají se tyto informace pouze v členském státě, který je
na následujícím seznamu uveden jako první:
a) členský stát, kde je zprostředkovatel rezidentem pro
daňové účely;
b) členský stát, kde má zprostředkovatel stálou

§ 14j

alespoň z části není ve vztahu k tomuto uspořádání povinnou osobou
z důvodu profesní mlčenlivosti, je povinen tuto skutečnost včas
sdělit ostatním jemu známým zprostředkovatelům tohoto uspořádání
a uživateli tohoto uspořádání.
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

§ 14l

uspořádání, pokud v České republice
a)

je podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu,
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CELEX č.

sídla nebo místa vedení,

Ustanovení

b)
má stálou provozovnu, jejímž prostřednictvím poskytuje
služby ve vztahu k tomuto uspořádání, a není podrobena zdanění z
důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v
žádném členském státě Evropské unie,
c)
je zřízena podle jejího práva nebo se jejím právem řídí a není
podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla
ani místa vedení v žádném členském státě Evropské unie ani nemá v
žádném členském státě Evropské unie stálou provozovnu, jejímž
prostřednictvím poskytuje služby ve vztahu k tomuto uspořádání,
nebo

Je-li příslušný daňový poplatník povinen podat informace o

Čl. 1 odst. 2
přeshraničním uspořádání, které se má oznamovat,
- Čl. 8ab odst. 7 příslušným orgánům více než jednoho členského státu,

podávají se tyto informace pouze příslušným orgánům
členského státu, který je na následujícím seznamu uveden
jako první:
a) členský stát, kde je příslušný daňový poplatník
rezidentem pro daňové účely;
b) členský stát, kde má příslušný daňový poplatník stálou
provozovnu, jež má z uspořádání prospěch;
c) členský stát, kde příslušný daňový poplatník obdrží
příjem nebo vytváří zisk, přestože není rezidentem pro
daňové účely a nemá stálou provozovnu v žádném
členském státě;
d) členský stát, kde příslušný daňový poplatník vykonává
činnost, přestože není pro daňové účely rezidentem a nemá
stálou provozovnu v žádném členském státě.

je registrována v profesním sdružení týkajícím se právních,
d)
daňových nebo poradenských služeb a není podrobena zdanění z
důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v
žádném členském státě Evropské unie, nemá v žádném státě
Evropské unie stálou provozovnu, jejímž prostřednictvím poskytuje
služby ve vztahu k tomuto uspořádání, není zřízena podle práva
žádného členského státu Evropské unie ani se neřídí jeho právem.
(2) Povinná osoba, která je uživatelem oznamovaného
přeshraničního uspořádání, oznámí správci daně informace o tomto
uspořádání, pokud v České republice
a)
je podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu,
sídla nebo místa vedení,
má stálou provozovnu, která má z tohoto uspořádání prospěch,
b)
a není podrobena zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu,
sídla ani místa vedení v žádném členském státě Evropské unie,
obdrží příjem nebo zde vytváří zisk a není podrobena zdanění
c)
z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v
žádném členském státě Evropské unie ani v žádném členském státě
Evropské unie nemá stálou provozovnu, která má z tohoto
uspořádání prospěch, nebo
d)

vykonává činnost a není podrobena zdanění z důvodu svého
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Obsah

provozovnu, jejímž prostřednictvím jsou služby ve vztahu
k danému uspořádání poskytovány;
c) členský stát, kde je zprostředkovatel zapsán v
obchodním rejstříku nebo jehož právem se řídí;
d) členský stát, kde je zprostředkovatel registrován v
profesním sdružení týkajícím se právních, daňových nebo
poradenských služeb.

V případě uspořádání určených k nabízení na trhu přijmou

Čl. 1 odst. 2
členské státy nezbytná opatření, aby od zprostředkovatelů
- Čl. 8ab odst. 2 vyžadovaly pravidelné podávání zpráv jednou za tři měsíce

s aktualizacemi obsahujícími nové informace, které se mají
oznamovat podle odst. 14 písm. a), d), g) a h) a které se
objevily od podání poslední zprávy.

Čl. 1 odst. 2

Každý členský stát přijme nezbytná opatření k vyžadování
toho, aby v případě, že oznamovací povinnost má příslušný

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU

bydliště, stálého pobytu, sídla ani místa vedení v žádném členském
státě Evropské unie, nemá v žádném členském státě Evropské unie
stálou provozovnu, která má z tohoto uspořádání prospěch,
neobdržela v žádném členském státě Evropské unie příjem ani v
žádném členském státě Evropské unie nevytváří zisk.

CELEX č.

Ustanovení
- Čl. 8ab odst.
10

(3) Povinná osoba podle odstavce 1 nebo 2 ve vztahu k
typizovanému oznamovanému přeshraničnímu uspořádání oznámí
správci daně změny v informacích o tomto uspořádání.
(4) V případě, kdy má vedle povinné osoby podle odstavce 2
povinnost oznámit informace o oznamovaném přeshraničním
uspořádání také jiný jeho uživatel v některém z členských států
Evropské unie, má povinná osoba povinnost podat oznámení podle
odstavce 2, pouze pokud
a)
dohodla toto uspořádání se zprostředkovatelem tohoto
uspořádání, nebo
b)
řídí nebo koordinuje zavedení tohoto uspořádání, pokud k
dohodě podle písmene a) nedošlo.
(5) Povinná osoba není povinna podávat oznámení podle
odstavců 1 až 3, pokud podala oznámení, které obsahovalo stejné
údaje, v jiném členském státě podle obdobného ustanovení.
(6) Povinná osoba není povinna podávat oznámení podle
odstavců 1 až 3, pokud ve vztahu k tomuto uspořádání podala jiná
povinná osoba v některém z členských států Evropské unie
oznámení, které obsahovalo stejné údaje,

Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 4

V případě vícečetné oznamovací povinnosti podle odstavce
3 je zprostředkovatel od povinnosti podávat informace
osvobozen, pokud v souladu s vnitrostátním právem
prokáže, že stejné informace podal v jiném členském státě.

V případě vícečetné oznamovací povinnosti podle odstavce
7 je příslušný daňový poplatník od povinnosti podávat
Čl. 1 odst. 2
informace osvobozen, pokud v souladu s vnitrostátním
- Čl. 8ab odst. 8 právem prokáže, že stejné informace byly podány v jiném
členském státě.
…
Od povinnosti podávat informace je zprostředkovatel
osvobozen pouze v rozsahu, v jakém v souladu s
vnitrostátním právem prokáže, že tytéž informace podle
Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 9 odstavce 14 již podal jiný zprostředkovatel.
…
Od povinnosti podávat informace je příslušný daňový
poplatník osvobozen v rozsahu, v jakém v souladu s
Čl. 1 odst. 2
vnitrostátním právem prokáže, že tytéž informace podle
- Čl. 8ab odst. odstavce 14 již podal jiný příslušný daňový poplatník.

10
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Obsah

daňový poplatník a příslušných daňových poplatníků je
více, podával informace v souladu s odstavcem 6 příslušný
daňový poplatník, který je na následujícím seznamu
uveden jako první:
a) příslušný daňový poplatník, jenž přeshraniční
uspořádání, které se má oznamovat, dohodl se
zprostředkovatelem;
b) příslušný daňový poplatník, jenž řídí zavedení
uspořádání.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst.
ve znění
Obsah oznámení
14
32018L0822
(1) Povinná osoba v oznámení o oznamovaném přeshraničním
R(02)
uspořádání uvede
§ 14m

a)
identifikační údaje zprostředkovatele tohoto uspořádání a
uživatele tohoto uspořádání a seznam osob nebo jednotek bez právní
osobnosti, které jsou přidruženou entitou tohoto uživatele,
b)
podrobné údaje o charakteristickém znaku naplňovaném tímto
uspořádáním,
c)

shrnutí obsahu tohoto uspořádání obsahující alespoň

označení, pod kterým je obecně známo, pokud takové
1.
označení existuje, a
popis uspořádání nebo podnikatelské činnosti v obecných
2.
rysech tak, aby nebyla porušena ochrana obchodního tajemství,
zákonem uložené nebo zákonem uznané povinnosti mlčenlivosti a
nedošlo k ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti České
republiky,
den, kdy byl nebo má být učiněn první krok v zavedení tohoto
d)
uspořádání,
e)
podrobné informace o ustanoveních právních předpisů nebo
mezinárodních smluv, na kterých je uspořádání založeno,
f)

hodnotu tohoto uspořádání,

g)
označení členského státu Evropské unie uživatele tohoto
uspořádání a všech dalších členských států Evropské unie, které by
tímto uspořádáním mohly být dotčeny, a
identifikační údaje případné další osoby nebo jednotky bez
h)
právní osobnosti, které by mohly být dotčeny tímto uspořádáním a
které jsou spojeny s členským státem Evropské unie, spolu s
informací o tom, se kterým členským státem Evropské unie jsou
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Obsah
Informace, jež má příslušný orgán členského státu sdělovat
podle odstavce 13, v závislosti na daném případě zahrnují:
a) identifikační údaje zprostředkovatelů a příslušných
daňových poplatníků, včetně jejich jména, data a místa
narození (v případě fyzických osob), rezidenství pro
daňové účely, daňového identifikačního čísla (DIČ), a
případně osob, které jsou přidruženými podniky
příslušného daňového poplatníka;
b) podrobné informace o charakteristických znacích
uvedených v příloze IV, v jejichž důsledku se má
přeshraniční uspořádání oznamovat;
c) shrnutí obsahu přeshraničního uspořádání, které se má
oznamovat, včetně odkazu na označení, pod nímž je
obecně známo, pokud existuje, a popis příslušných
podnikatelských činností nebo uspořádání v obecných
rysech, který nevede k vyzrazení obchodního,
průmyslového nebo profesního tajemství nebo obchodního
postupu, ani k vyzrazení informací, které by odporovalo
veřejnému pořádku;
d) datum, kdy byl nebo bude učiněn první krok v zavedení
přeshraničního uspořádání, které se má oznamovat;
e) podrobné informace o vnitrostátních ustanoveních, jež
jsou základem přeshraničního uspořádání, které se má
oznamovat;
f) hodnotu přeshraničního uspořádání, které se má
oznamovat;
g) identifikaci členského státu příslušného daňového
poplatníka nebo poplatníků a veškerých dalších členských
států, jež mohou být přeshraničním uspořádáním, které se
má oznamovat, dotčeny;
h) identifikační údaje případné další osoby v členském
státě, jež může být dotčena přeshraničním uspořádáním,
které se má oznamovat, s informací o tom, se kterými
členskými státy je dotčená osoba spojena.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

spojeny.

(2) Povinná osoba v oznámení o změně informací o typizovaném
oznamovaném přeshraničním uspořádání uvede za dané kalendářní
čtvrtletí nové nebo změněné údaje podle odstavce 1 písm. a), d), g) a
h).
(3) Identifikační údaj osoby nebo jednotky bez právní osobnosti
podle odstavce 1 písm. a) a h) jsou
a)

jméno,

b)

datum a místo narození, jde-li o fyzickou osobu,

Ustanovení

Obsah

V případě uspořádání určených k nabízení na trhu přijmou
Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 2 členské státy nezbytná opatření, aby od zprostředkovatelů

vyžadovaly pravidelné podávání zpráv jednou za tři měsíce
s aktualizacemi obsahujícími nové informace, které se mají
oznamovat podle odst. 14 písm. a), d), g) a h) a které se
objevily od podání poslední zprávy.

Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst.
17

Komise nemá přístup k informacím uvedeným
písmenech a), c) a h) odstavce 14.

v

stát nebo jurisdikce, ve kterých jsou podrobeny zdanění z
c)
důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, a
daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo používané
d)
pro daňové účely ve státě nebo jurisdikci, ve kterých jsou podrobeny
zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení.
(4) Ministerstvu a Evropské komisi se neposkytnou údaje podle
odstavce 1 písm. a), c) a h).

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 1
ve znění
Lhůta pro podání oznámení
32018L0822
(1) Oznámení o oznamovaném přeshraničním uspořádání se podává
R(02)
do 30 dnů ode dne, kdy
§ 14n

a)

bylo toto uspořádání zpřístupněno pro zavedení,

b)

bylo toto uspořádání připraveno k zavedení, nebo

c)

byl učiněn první krok v zavedení tohoto uspořádání.

(2)

Nastane-li více skutečností podle odstavce 1, je dnem
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Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby od
zprostředkovatelů vyžadoval podávání informací o
přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat, jež
jsou jim známy, jež mají v držení nebo pod svou kontrolou,
příslušným orgánům do 30 dní počínaje:
a) dnem následujícím poté, co je přeshraniční uspořádání,
které se má oznamovat, zpřístupněno pro zavedení, nebo
b) dnem následujícím poté, co je přeshraniční uspořádání,
které se má oznamovat, připraveno k zavedení, nebo
c) dnem, kdy byl uskutečněn první krok v zavedení
přeshraničního uspořádání, které se má oznamovat, podle

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU

rozhodným pro počátek běhu lhůty podle odstavce 1 den, který
nastane dříve.

CELEX č.

(3) V případě, že oznámení o oznamovaném přeshraničním
uspořádání podává povinná osoba, která je vedlejším
zprostředkovatelem tohoto uspořádání, podává se oznámení do 30
dnů ode dne, kdy tento zprostředkovatel poskytnul sám nebo
prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti
podporu, pomoc nebo poradenství ve vztahu k tomuto uspořádání.

§ 14o
Vyloučení vybraných účinků podaného oznámení
Skutečnost, že správce daně nebo orgán jiného členského státu
nepodniknou na základě podaného oznámení o oznamovaném
přeshraničním uspořádání kroky ve vztahu ke zprostředkovateli nebo
uživateli tohoto uspořádání, není postupem nebo úkonem, které by
podle § 13v odst. 3 zakládaly předběžné daňové rozhodnutí nebo
které by podle § 13w odst. 3 zakládaly předběžné posouzení
převodních cen.

Obsah

toho, co nastane jako první.
Bez ohledu na první pododstavec je od zprostředkovatelů
uvedených v čl. 3 bodě 21 druhém pododstavci
vyžadováno podávání informací do 30 dní počínaje dnem
následujícím poté, co poskytli přímo či prostřednictvím
dalších osob podporu, pomoc nebo poradenství.

V případě uspořádání určených k nabízení na trhu přijmou
Čl. 1 odst. 2
členské státy nezbytná opatření, aby od zprostředkovatelů
- Čl. 8ab odst. 2 vyžadovaly pravidelné podávání zpráv jednou za tři měsíce

(4) Oznámení o změně informací o typizovaném oznamovaném
přeshraničním uspořádání se podává do 30 dnů od posledního dne
kalendářního čtvrtletí, ve kterém k těmto změnám došlo.

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

Ustanovení

s aktualizacemi obsahujícími nové informace, které se mají
oznamovat podle odst. 14 písm. a), d), g) a h) a které se
objevily od podání poslední zprávy.

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst.
ve znění
15
32018L0822
R(02)
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15. Ze skutečnosti, že orgány daňové správy jsou nečinné
ve vztahu k přeshraničnímu uspořádání, které se má
oznamovat, nelze vyvozovat potvrzení platnosti nebo
daňového zacházení ve vztahu k takovému uspořádání.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst. 4
ve znění
Uchovávání dokladů
32018L0822
(1) Povinná osoba je povinna po dobu … od posledního dne lhůty
R(02)
pro podání oznámení uchovávat doklady týkající se zániku
§ 14p

povinnosti učinit toto oznámení v důsledku učinění obdobného
oznámení jinou povinnou osobou nebo v jiném členském státě
Evropské unie.
(2) Povinná osoba, která je zprostředkovatelem oznamovaného
přeshraničního uspořádání, je povinna po dobu … od posledního dne
lhůty pro učinění oznámení uchovávat doklady týkající se plnění
informační povinnosti.
(3) Povinná osoba, která je uživatelem oznamovaného
přeshraničního uspořádání, je povinna po dobu … od posledního dne
lhůty pro podání oznámení uchovávat doklady týkající se dohody se
zprostředkovatelem tohoto uspořádání na tomto uspořádání.

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

Ustanovení

32018L0822
ve znění
32018L0822
Pokuty
R(02)
Správce daně může povinné osobě uložit pokutu za
§ 14r

(1)
nesplnění povinnosti nepeněžité povahy také, pokud poruší
povinnost uchovávat doklady.
(2) Správce daně může zprostředkovateli oznamovaného
přeshraničního uspořádání uložit pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy také, pokud poruší informační povinnost.
(3) Správce daně může povinné osobě uložit pořádkovou
pokutu do …. Kč, pokud poruší povinnost při oznamování.

Stránka 41 z 51

Obsah
V případě vícečetné oznamovací povinnosti podle odstavce
3 je zprostředkovatel od povinnosti podávat informace
osvobozen, pokud v souladu s vnitrostátním právem
prokáže, že stejné informace podal v jiném členském státě.

Čl. 1 odst. 2
V případě vícečetné oznamovací povinnosti podle odstavce
- Čl. 8ab odst. 8 7 je příslušný daňový poplatník od povinnosti podávat

informace osvobozen, pokud v souladu s vnitrostátním
právem prokáže, že stejné informace byly podány v jiném
členském státě.

Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst.
10

…
Od povinnosti podávat informace je příslušný daňový
poplatník osvobozen v rozsahu, v jakém v souladu s
vnitrostátním právem prokáže, že tytéž informace podle
odstavce 14 již podal jiný příslušný daňový poplatník.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 8

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

Obsah

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst.
ve znění
Lhůta pro poskytnutí informace
18
32018L0822
Ústřední kontaktní orgán poskytne informaci o oznamovaném
R(02)
přeshraničním uspořádání do 1 měsíce od posledního dne

Automatická výměna informací se uskuteční do jednoho
měsíce od konce čtvrtletí, v němž byly informace podány.
První informace musí být sděleny do 31. října 2020.

32011L0016 Článek 9 odst.

1. Příslušný orgán každého členského státu sdělí
příslušnému orgánu kteréhokoli jiného dotčeného
členského státu informace podle čl. 1 odst. 1 v každém z
těchto případů:
a) příslušný orgán jednoho členského státu důvodně
předpokládá, že v tomto jiném členském státě může dojít
ke zkrácení daně;
b) osoba povinná k dani získá v daném členském státě
snížení daňové povinnosti nebo osvobození od daně, jež by
mohlo vést ke zvýšení nebo vzniku její daňové povinnosti
v tomto jiném členském státě;
c) obchodní záležitosti mezi osobou povinnou k dani v
jednom členském státě a osobou povinnou k dani v jiném
členském státě jsou prováděny přes jednu nebo více zemí
tak, že to může vést ke snížení daně v jednom z těchto
členských států nebo v obou;
d) příslušný orgán jednoho členského státu důvodně
předpokládá, že může dojít ke snížení daně umělým
přesunem zisku ve skupině podniků;
e) informace poskytnuté jednomu členskému státu
příslušným orgánem jiného členského státu umožnily
zjištění skutečností, které by mohly ovlivnit vyměření daně
v tomto jiném členském státě.

Článek 9 odst.
2

2. Příslušné orgány každého členského státu mohou
výměnou z vlastního podnětu sdělit příslušným orgánům
ostatních členských států veškeré informace, kterých si
jsou vědomy a které by mohly být užitečné pro příslušné

§ 14s

kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tato informace oznámena.“.
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 10

§ 15 včetně nadpisu zní:

1

„§ 15
Podmínky a lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu
(1) Kontaktní místo poskytne z vlastního podnětu kontaktnímu
místu jiného státu informace, které má k dispozici, pokud
a)
důvodně předpokládá, že v tomto jiném státě může dojít ke
zkrácení daně,
daňovému subjektu byla stanovena nižší daň nebo bylo
b)
uplatněno osvobození od daně v České republice, které by mohlo
vést ke zvýšení daně nebo vzniku daňové povinnosti v tomto jiném
státě,
podnikání mezi daňovými subjekty majícími daňové
c)
povinnosti v různých státech je uskutečňováno přes jeden nebo více
států tak, že může dojít ke snížení daně v některém z těchto států,
důvodně předpokládá, že může dojít ke snížení daně
d)
účelovým přesunem zisku mezi spojenými osobami vymezenými
podle zákona o daních z příjmů, nebo
e)
důvodně předpokládá, že by poskytnuté informace umožnily
zjištění skutečností, které mohou ovlivnit stanovení daně v tomto
jiném státě.
(2) Kontaktní místo může poskytnout z vlastního podnětu
kontaktnímu místu jiného státu informace, které má k dispozici a
které mohou mít význam pro správu daní v tomto jiném státě.
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(3) Informace podle odstavce 1 se poskytují bezodkladně,
nejpozději však do jednoho měsíce poté, kdy je kontaktní místo
získalo.

CELEX č.

Kontaktní místo v případě, že mu jsou sděleny informace z
(4)
vlastního podnětu kontaktního místa jiného členského státu, potvrdí
jejich přijetí bezodkladně, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode
dne jejich přijetí, a to zpravidla prostřednictvím společné
komunikační sítě.“.

Ustanovení

Obsah

orgány ostatních členských států.

Článek 10 odst. 1. Příslušný orgán, jenž získá informace uvedené v čl. 9
odst. 1, je předá příslušnému orgánu každého jiného
1

dotčeného členského státu co nejrychleji a nejpozději jeden
měsíc poté, co j
e získal.

Článek 10 odst. 2. Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle
článku 9, neprodleně a v každém případě do sedmi
2

ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VI
bod 11

pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno
elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému
orgánu, který je poskytl.

11.

32018L0822 Příloha
- Příloha IV
ve znění
„Příloha č. 3 k zákonu č. 164/2013 Sb.
32018L0822
Charakteristické znaky oznamovaného přeshraničního
R(02)
uspořádání
Doplňuje se příloha č., která zní:

Oddíl I
Test hlavního přínosu
1. Obecné charakteristické znaky v oddíle II čl. A a specifické
charakteristické znaky v oddíle II čl. B a v oddíle II čl. C odst.
1 písm. b) bodě 1 a v hlavě II čl. C odst. 1 písm. c) a d) lze
zohlednit, pouze pokud splňují test hlavního přínosu.
2. Test hlavního přínosu je splněn,, pokud je získání daňové
výhody hlavním přínosem nebo jedním z hlavních přínosů,
které lze s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a
okolnosti přiměřeně očekávat, že z uspořádání vyplynou.
3. Přítomnost podmínek uvedených v oddíle II čl. C odst. 1
písm. b) bodě 1, oddíle II čl. C odst. 1 písm. c) nebo d) sama o
sobě neznamená, že uspořádání splňuje test hlavního přínosu.
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PŘÍLOHA IV
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
Část I. Test hlavního přínosu
Obecné charakteristické znaky v kategorii A a specifické
charakteristické znaky v kategorii B a v odst. 1 písm. b)
bodě i) a písm. c) a d) kategorie C lze vzít v úvahu, pouze
pokud splňují „test hlavního přínosu“.
Testu se vyhoví, bude-li možné stanovit, že hlavním
přínosem nebo jedním z hlavních přínosů, které s ohledem
na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti může určitá
osoba přiměřeně očekávat, že z určitého uspořádání
vyplynou, je získání daňové výhody.
V kontextu charakteristického znaku v odstavci 1 kategorie
C nemůže přítomnost podmínek uvedených v odst. 1 písm.
b) bodě i), písm. c) nebo písm. d) kategorie C sama o sobě
zakládat důvod k vyvození závěru, že určité uspořádání
splňuje test hlavního přínosu.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

Ustanovení

Obsah

Oddíl II
Část II. Kategorie charakteristických znaků
A. Obecné charakteristické znaky spojené s testem
hlavního přínosu

Kategorie charakteristických znaků
Čl. A
Obecné charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu
(1) Charakteristický znak důvěrnosti naplňuje uspořádání
uživatel nebo účastník se zaváží dodržovat podmínku, podle které
neposkytnou jiným zprostředkovatelům nebo daňovým orgánům
informace o tom, jak by toto uspořádání mohlo zajistit daňovou
výhodu.
(2) Charakteristický znak odměny naplňuje uspořádání, jehož
zprostředkovatel má nárok na obdržení odměny, podílu, úhrady
finančních nákladů nebo jiné úplaty za toto uspořádání a tato
odměna se odvíjí od
a)

výše daňové výhody získané z tohoto uspořádání, nebo

b)
skutečnosti, zda z tohoto uspořádání byla získána daňová
výhoda, včetně případu, kdy je zprostředkovatel povinen odměnu
zčásti nebo zcela vrátit, pokud by zamýšlené daňové výhody získané
z tohoto uspořádání nebylo zčásti nebo zcela dosaženo.
(3) Charakteristický znak standardnosti naplňuje uspořádání,
které podstatně standardizuje dokumentaci nebo strukturu a je
k dispozici pro více než jednoho uživatele, aniž by pro jeho zavedení
bylo potřeba provést podstatnou úpravu.
Čl. B
Zvláštní charakteristické znaky spojené s testem hlavního přínosu
(1) Charakteristický znak využití ztráty naplňuje uspořádání, v
rámci něhož jeho účastník činí vykonstruované kroky, které sestávají
z pořizování ztrátové společnosti, ukončení hlavní činnosti této
společnosti a využití jejích ztrát s cílem snížit svou daň, a to
například převodem těchto ztrát do jiné jurisdikce nebo urychlením
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1. Uspořádání, kdy se příslušný daňový poplatník nebo
účastník příslušného uspořádání zaváže, že bude dodržovat
podmínku důvěrnosti, která od něho může vyžadovat, aby
ve vztahu k jiným zprostředkovatelům nebo daňovým
orgánům neposkytl informace o tom, jak by určité
uspořádání mohlo zajistit daňovou výhodu.
2. Uspořádání, kdy má zprostředkovatel nárok na obdržení
odměny (nebo podílu, úhrady finančních nákladů nebo
jiných poplatků) za příslušné uspořádání a tato odměna se
stanoví s odkazem na:
a) výši daňové výhody získané z příslušného uspořádání;
nebo
b) to, zda je z příslušného uspořádání skutečně získána
daňová výhoda. To by zahrnovalo povinnost
zprostředkovatele odměnu zčásti nebo zcela vrátit, pokud
by zamýšlené daňové výhody získané z příslušného
uspořádání nebylo zčásti nebo zcela dosaženo.
3.
Uspořádání,
které
podstatně
standardizovalo
dokumentaci nebo strukturu a je k dispozici více než
jednomu příslušnému daňovému poplatníkovi, aniž by pro
zavedení potřebovalo podstatnou úpravu.
B. Specifické charakteristické znaky spojené s testem
hlavního přínosu
1. Uspořádání, v rámci něhož účastník příslušného
uspořádání podniká vykonstruované kroky, které sestávají

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU
CELEX č.

uplatňování těchto ztrát.

(2) Charakteristický znak změny charakteru příjmu naplňuje
uspořádání, jehož účinek spočívá v převedení příjmu na majetek,
dary nebo jinou kategorii příjmu zdaňovaného nižší sazbou daně
nebo od daně osvobozeného.
(3) Charakteristický znak kruhové transakce naplňuje uspořádání,
které vedou k pohybu aktiv v kruhu, a to zejména prostřednictvím
zapojení subjektů bez jiné hlavní ekonomické funkce nebo transakcí,
které se vzájemně započítávají, ruší nebo mají jiné podobnou
vlastnost.
Čl. C
Zvláštní charakteristické znaky
týkající se přeshraničních transakcí

Ustanovení

Obsah

z pořizování ztrátové společnosti, ukončení hlavní činnosti
takové společnosti a využití jejích ztrát s cílem snížit svou
daňovou povinnost, mj. převodem takových ztrát do jiné
jurisdikce nebo urychlením uplatňování takových ztrát.
2. Uspořádání, které má za účinek převedení příjmu na
majetek, dary nebo jiné kategorie příjmů zdaňovaných
nižší sazbou nebo od daně osvobozených.
3. Uspořádání zahrnující kruhové transakce, které mají za
následek pohyb aktiv v kruhu, zejména prostřednictvím
zapojení vložených subjektů bez jiné primární komerční
funkce nebo transakcí, které se vzájemně započítávají nebo
ruší nebo mají jiné podobné vlastnosti.

(1) Charakteristický znak vyvedení příjmu naplňuje uspořádání,
které zahrnuje odpočitatelnou přeshraniční platbu provedenou mezi
2 nebo více přidruženými entitami a

C. Specifické charakteristické
přeshraničních transakcí

příjemce platby nepodléhá zdanění z důvodu svého bydliště,
a)
stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v žádném státě nebo
jurisdikci,

1. Uspořádání, která zahrnují odpočitatelné přeshraniční
platby provedené mezi dvěma nebo více přidruženými
podniky, přičemž dochází přinejmenším k jedné z těchto
situací:
a) příjemce není rezidentem pro daňové účely v žádné
daňové jurisdikci;

příjemce platby podléhá zdanění z důvodu svého bydliště,
b)
stálého pobytu, sídla nebo místa vedení ve státě nebo určité
jurisdikci, které
neukládají žádnou daň z příjmů právnických osob, nebo
1.
takovou daň ukládají s nulovou nebo téměř nulovou sazbou daně,
nebo
2.
jsou zařazena na seznamu států a jurisdikcí třetích zemí, které
byly kolektivně členskými státy Evropské unie nebo Organizací pro
ekonomickou
spolupráci
a
rozvoj
vyhodnoceny
jako
nespolupracující,
příjemce platby využívá výhodu úplného osvobození od daně
c)
ve státě nebo jurisdikci, v nichž tento příjemce podléhá zdanění z
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znaky

týkající

se

b) ačkoli je příjemce rezidentem pro daňové účely v určité
jurisdikci, tato jurisdikce buď:
i) neukládá žádnou daň z příjmů právnických osob, nebo
takovou daň ukládá s nulovou nebo téměř nulovou sazbou,
nebo
ii) je zařazena na seznamu jurisdikcí třetích zemí, které
byly kolektivně členskými státy nebo v rámci OECD
vyhodnoceny jako nespolupracující;
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důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení,
nebo

CELEX č.

při platbě daně se využívají výhody z preferenčního daňového
d)
režimu ve státě nebo jurisdikci, v nichž příjemce platby podléhá
zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa
vedení.
(2) Charakteristický znak vícenásobného odpisování naplňuje
uspořádání, podle kterého jsou odpočty za stejné odpisování aktiva
uplatňovány ve více státech nebo jurisdikcích.
(3) Charakteristický znak vícenásobného osvobození od dvojího
zdanění naplňuje uspořádání, podle kterého je uplatňováno
osvobození od dvojího zdanění, pokud jde o stejnou položku příjmu
nebo kapitálu, ve více státech nebo jurisdikcích.
(4) Charakteristický znak různého ocenění naplňuje uspořádání,
které zahrnuje převody aktiv a v němž je významný rozdíl v částce
považované za splatnou ve formě protiplnění za aktiva v dotčených
státech nebo jurisdikcích.

Ustanovení

Obsah
c) příjemce platby využívá výhodu úplného osvobození od
daně v jurisdikci, v níž je příjemce rezidentem pro daňové
účely;
d) při platbě daně se využívají výhody z preferenčního
daňového režimu v jurisdikci, v níž je příjemce rezidentem
pro daňové účely.
2. Odpočty za stejné odpisování aktiva jsou uplatňovány ve
více než jedné jurisdikci.
3. Osvobození od dvojího zdanění, pokud jde o stejnou
položku příjmu nebo kapitálu, je uplatňováno ve více než
jedné jurisdikci.
4. Existuje určité uspořádání, které zahrnuje převody aktiv
a v němž je významný rozdíl v částce považované za
splatnou ve formě protiplnění za aktiva v dotčených
jurisdikcích.
D. Specifické charakteristické znaky týkající se
automatické výměny informací a skutečného vlastnictví

Čl. D
Zvláštní charakteristické znaky týkající se automatické výměny
informací a skutečného vlastnictví
(1) Charakteristický znak obcházení společného standardu pro
oznamování naplňuje uspořádání, jehož účinkem může být narušení
oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo právních předpisů
jiného státu provádějících právo Evropské unie nebo rovnocenné
mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních
účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně
mezinárodních smluv se státy nebo jurisdikcemi, které nejsou
členskými státy Evropské unie, nebo které využívá absence těchto
právních předpisů nebo smluv. Tento charakteristický znak naplňuje
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1. Uspořádání, jehož účinkem může být narušení
oznamovací povinnosti podle právních předpisů
provádějících unijní právo nebo rovnocenné dohody o
automatické výměně informací o finančních účtech, včetně
dohod se třetími zeměmi, nebo jež využívá absence
takových právních předpisů nebo dohod. Tato uspořádání
zahrnují alespoň:
a) využití účtu, produktu nebo investice, které nejsou
finančním účtem nebo jejichž účelem není být finančním
účtem, avšak které mají rysy významně podobné rysům
finančního účtu;
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zejména uspořádání zahrnující

a)
využití účtu, produktu nebo investice, které nejsou finančním
účtem podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo jejichž
účelem není být takovým finančním účtem, avšak které mají
vlastnosti významně podobné vlastnostem takového finančního účtu,
převod finančního účtu podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k
b)
tomuto zákonu nebo aktiva do státu nebo jurisdikce nebo využití
státem nebo jurisdikcí, které nejsou vázány automatickou výměnou
informací o finančních účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k
tomuto zákonu se státem nebo jurisdikcí, ve kterých uživatel
uspořádání podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla nebo místa vedení,
c)
překlasifikování příjmu a majetku na produkty nebo platby,
které nepodléhají automatické výměně informací o finančních
účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
převod nebo konverzi finanční instituce podle čl. A bodu 1
d)
přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo finančního účtu podle čl. C bodu
1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo jejich aktiv na finanční instituci
podle čl. A bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, finanční účet podle
čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo aktiva nepodléhající
oznamování v rámci automatické výměny informací o finančních
účtech podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
využití právnických osob, jednotek bez právní osobnosti nebo
e)
právních struktur, které zamezují nebo jejichž účelem je zamezit
oznamování majitele účtu podle čl. E bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto
zákonu nebo ovládající osoby podle § 13d bodu 2 v rámci
automatické výměny informací o finančních účtech podle čl. C bodu
1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
narušení postupů náležité péče používané finančními
f)
institucemi podle čl. A bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu s cílem
dodržet jejich závazky oznamování informací o finančních účtech
podle čl. C bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo využití slabiny
těchto postupů, a to včetně využívání států nebo jurisdikcí s
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b) převod finančních účtů nebo aktiv do jurisdikcí nebo
využití jurisdikcí, které nejsou vázány automatickou
výměnou informací o finančních účtech se státem, ve
kterém je příslušný daňový poplatník považován za
rezidenta;
c) překlasifikování příjmu a majetku na produkty nebo
platby, které nepodléhají automatické výměně informací o
finančních účtech;
d) převod nebo konverzi finanční instituce nebo finančního
účtu nebo jejich aktiv na finanční instituci nebo finanční
účet nebo aktiva nepodléhající oznamování v rámci
automatické výměny informací o finančních účtech;
e) využití právních subjektů, uspořádání nebo struktur, jež
eliminují nebo jejichž účelem je eliminovat oznamování
jednoho nebo více majitelů účtu nebo ovládajících osob v
rámci automatické výměny informací o finančních účtech;
f) uspořádání, která narušují postupy náležité péče
používané finančními institucemi s cílem dodržet jejich
závazky oznamování informací o finančních účtech nebo
využívají slabiny těchto postupů, včetně využívání
jurisdikcí s neadekvátními nebo oslabenými režimy
vymáhání právních předpisů v oblasti boje proti praní
peněz nebo jurisdikcí s oslabenými požadavky na
transparentnost pro právnické osoby nebo právní
uspořádání.
2. Uspořádání zahrnující netransparentní právní řetězec
nebo netransparentní řetězec skutečných majitelů
využívající osoby, právní uspořádání nebo struktury,
a) které nevykonávají významnou ekonomickou aktivitu
doloženou přiměřeným personálem, vybavením, aktivy a
prostorami a
b) které jsou zapsány v obchodním rejstříku, řízeny, jsou
rezidenty, jsou ovládány nebo usazeny v jakékoli jurisdikci
jiné než jurisdikci, ve které jeden nebo více skutečných
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nepřiměřeným nebo oslabeným režimem vymáhání právních
předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
nebo států nebo jurisdikcí s oslabenými požadavky na
transparentnost právnických osob nebo jednotek bez právní
osobnosti.

CELEX č.

Ustanovení

Obsah

majitelů aktiv držených takovými osobami jsou považováni
za rezidenty, právními uspořádáními nebo strukturami a
c) ve kterých nelze identifikovat skutečné majitele
takových osob, právních uspořádání nebo struktur, jak je
vymezeno ve směrnici (EU) 2015/849.

(2) Charakteristický znak zastření skutečného vlastnictví naplňuje
uspořádání zahrnující netransparentní právní řetězec nebo
netransparentní řetězec skutečných majitelů využívající osoby nebo
jednotky bez právní osobnosti,

E. Specifické charakteristické
převodních cen

které nevykonávají významnou ekonomickou aktivitu
a)
doloženou přiměřeným personálem, vybavením, aktivy a prostorami,

1. Uspořádání zahrnující využití jednostranných pravidel
bezpečného přístavu.

b)
které jsou zřízeny podle práva jiného státu nebo jurisdikce,
jsou řízeny, podléhají zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, sídla nebo místa vedení, jsou ovládány nebo usazeny v
jiném státě nebo jurisdikci než skutečný majitel aktiv držených
těmito osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti a
u kterých nelze určit jejich skutečného majitele podle zákona
upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu.

Čl. E
Zvláštní charakteristické znaky týkající se převodních cen
(1) Charakteristický znak využití jednostranných pravidel
bezpečného přístavu naplňuje uspořádání zahrnující využití pravidel
zjednodušujících uplatňování zásady tržního odstupu v oblasti
převodních cen jednostranně přijatých v některém státě nebo
jurisdikci a odchylujících se od obecných zásad uplatňovaných v
oblasti převodních cen
(2) Charakteristický znak využití těžko ocenitelných nehmotných
aktiv naplňuje uspořádání zahrnující převod nehmotných aktiv nebo
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znaky

týkající

se

2. Uspořádání zahrnující převod těžko ocenitelných
nehmotných aktiv. Pojem „těžko ocenitelných nehmotných
aktiv“ zahrnuje nehmotná aktiva nebo práva zahrnutá v
nehmotných aktivech, pro něž v době jejich převodu mezi
přidruženými podniky:
a) neexistují žádná srovnatelná aktiva a
b) v době uzavření transakce jsou odhady budoucích
peněžních toků nebo příjmů očekávaných z převáděného
nehmotného aktiva nebo předpoklady použité při
oceňování tohoto nehmotného aktiva vysoce nejisté, tudíž
je obtížné předvídat míru konečného úspěchu nehmotného
aktiva v okamžiku převodu.
3. Uspořádání zahrnující vnitroskupinový přeshraniční
převod funkcí nebo rizik nebo aktiv, pokud je v období tří
let po převodu předpokládaný roční zisk před úroky a
zdaněním (EBIT) u převodce nebo převodců nižší než 50
% předpokládaného ročního EBIT, jehož by tento převodce
dosáhl nebo tito převodci dosáhli, kdyby k uvedenému
převodu nedošlo.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

Odpovídající předpis EU

práv zahrnutých v nehmotných aktivech, pro které v době jejich
převodu mezi přidruženými entitami
a)

CELEX č.

Ustanovení

Obsah

neexistují žádná srovnatelná aktiva a

b)
v době uzavření transakce jsou odhady budoucích peněžních
toků nebo příjmů očekávaných z převáděného nehmotného aktiva
nebo předpoklady použité při oceňování tohoto nehmotného aktiva
vysoce nejisté, a tedy je obtížné předvídat míru konečného
prospěchu, který vyplyne z nehmotného aktiva v okamžiku převodu.
(3) Charakteristický znak využití vnitroskupinového přeshraničního
převodu funkcí, rizik nebo aktiv naplňuje uspořádání zahrnující
vnitroskupinový přeshraniční převod funkcí, rizik nebo aktiv, pokud
je v období 3 let po převodu předpokládaný roční zisk před úroky a
zdaněním (EBIT) u převodce nižší než 50 % předpokládaného
ročního zisku před úroky a zdaněním, jehož by tento převodce
dosáhl, kdyby k uvedenému převodu nedošlo.
“.
ČÁST
ČTVRTÁ
Čl. VII

32018L0822 Čl. 1 odst. 2
- Čl. 8ab odst.
ve znění
Povinná osoba je povinna podat oznámení o oznamovaném
12
přeshraničním uspořádání podle § 14l odst. 1 nebo 2 zákona č. 32018L0822
164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
R(02)
Přechodné ustanovení

zákona, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25.
června 2018 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém nabyl účinnosti čl. VI.
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Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby od
zprostředkovatelů a příslušných daňových poplatníků
vyžadoval
podání
informací
o
přeshraničních
uspořádáních, která se mají oznamovat a jejichž první krok
byl zaveden mezi dnem vstupu této směrnice v platnost a
dnem její použitelnosti. Informace o těchto přeshraničních
uspořádáních, která se mají oznamovat, podají
zprostředkovatelé a případně příslušní daňoví poplatníci do
31. srpna 2020.

Celex

Název předpisu

32011L0016

Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS

32018L0822

SMĚRNICE RADY (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací
v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat

32018L0822R(02)

Oprava směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu
informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (Úř. věst. L 139, 5.6.2018)
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5) Účinnost
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti
zamezení dvojímu zdanění
Ustanovení
Obsah

ČÁST ŠESTÁ
Čl. X

Odpovídající předpis EU

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou
…
b) ustanovení čl. VI a VII, která nabývají účinnosti dnem
1. července 2020, a
…

CELEX č.

Ustanovení

32018L0822 ve
znění
32018L0822R(02)

Čl. 2 odst. 1

32018L1910

Článek 2

…
Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2020.
…

odst. 1
32019L0475

Obsah

Článek 3

…
Použijí tyto předpisy od 1. ledna 2020.
…
Tyto předpisy se použijí od 1. ledna 2020.

Celex

Název předpisu

32018L0822

SMĚRNICE RADY (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací
v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat

32018L0822R(02)

Oprava směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu
informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (Úř. věst. L 139, 5.6.2018)

32018L1910

Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel
v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy

32019L0475

Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione
d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES
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