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Vážené	čtenářky,	vážení	čtenáři,

loňský	rok	přinesl	nejvyšší	daňové	odvody	firem	od	roku	2008.	Cel-
kové	příjmy	veřejných	 rozpočtů	 z	daní	 se	 zvýšily	meziročně	o	72,2	
miliardy	a	schodek	státního	rozpočtu	byl	oproti	plánu
o	37,2	miliardy	nižší.	Stalo	se	tak	díky	pozitivnímu	vývoji	ekonomiky,	
nižší	nezaměstnanosti	a	také	úspěšnému	čerpání	evropských	fondů.	
Slovy	ministra	financí	to	ale	bylo	hlavně	tím,	že	významně	zlepšil	práci	
finanční	a	celní	správy.
	
Ta	do	roku	2016	vykročila	pod	praporem	boje	proti	daňovým	únikům.	
Její	nová	výzbroj	zahrnuje	kontrolní	hlášení	a	prokazování	původu	ma-
jetku	při	disproporci	mezi	soukromým	majetkem	a	spotřebou	na	jed-
né	straně	a	deklarovanými	příjmy	v	daňovém	přiznání	na	straně	druhé	
(návrh	 zákona	 ještě	 Parlament	 neschválil,	 ale	 jeho	 účinnost	 by	 dle	
plánů	Ministerstva	měla	nastat	již	v	průběhu	roku	2016).
	
S	nástupem	nového	roku	přichází	také	nová	náměstkyně	ministra	fi-
nancí	Alena	Schillerová.	Popřejme	jí	pevnou	ruku	při	dalším	směřová-
ní	daňové	politiky	a	úspěchy	v	boji	s	daňovými	úniky.	Věřme,	že	ten	
nepřinese	oběti	zvýšené	administrativní	zátěže	z	řad	poctivých	plátců.

V	začínajícím	roce	budeme	muset	zorné	pole	rozšířit	i	o	směrnice,	jež	
se	připravují	 na	úrovni	EU	 (například	 rozšíření	 automatické	výměny	
informací),	 a	 o	 úpravy,	 které	 vyplynou	 z	 implementace	 doporučení	
BEPS/OECD.	Pro	exportně	zaměřené	firmy	je	důležitá	rovněž	zpráva,	
že	Ministerstvo	financí	spolu	s	ČNB	doporučily	prozatím	nestanovo-
vat	cílové	datum	přijetí	eura	a	letos	neusilovat
o	vstup	do	kurzového	mechanismu	ERM	II.
	
Závěrem	vám,	milí	čtenáři,	přeji,	aby	vaše	aktuálně	sestavované	zá-
věrky	 a	 reportované	 výsledky	 vycházely	 alespoň	 tak	 pozitivně,	 jak	
dokázal	prezentovat	výsledný	schodek	státního	rozpočtu	pan	ministr	
financí.

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.



Daňové a právní aktuality | KPMG v České republice | leden 20163

GFŘ 4. prosince 2015 zveřejnilo aktualizovanou verzi informace 
k vyplnění kontrolního hlášení, nyní nazvanou jako Pokyny k vy‑
plnění kontrolního hlášení (KH). Kromě drobných textových změn 
obsahuje následující úpravy:

•	 V	 případě	 splátkových/platebních	 kalendářů	 se	 bude	 každé	 díl-
čí	 zdanitelné	 plnění	 (případně	 související	 úplata)	 v	 KH	 vykazovat	
samostatně	za	období,	do	kterého	spadá	podle	data	uskutečnění	
zdanitelného	plnění	(přijetí	úplaty),	s	opakováním	evidenčního	čísla	
daňového	dokladu.	Pro	posouzení	splnění	limitu	10	000	Kč	vč.	daně	
se	bere	v	potaz	součet	všech	 jednotlivých	dílčích	plnění/úplat	na	
těchto	dokladech	uváděných.

•	 V	oddílech	A.4	a	B.2	se	budou	uvádět	zdanitelná	plnění	a	úplaty	za	
tato	plnění,	u	kterých	celkový	součet	na	daňovém	dokladu	přesa-
huje	hodnotu	10	000	Kč	vč.	daně,	a	to	bez	ohledu	na	režim	DPH	
jednotlivých	plnění.	Do	limitu	10	000	Kč	se	tedy	budou	započítávat	
i	osvobozená	plnění,	 která	se	samostatně	v	KH	vykazovat	nebu-
dou.

•	 Pokud	bude	v	KH	jako	kontaktní	informace	vyplněno	jak	ID	datové	
schránky,	tak	e-mail,	správce	daně	by	pro	kontakt	s	daňovým	sub-
jektem	měl	vždy	upřednostnit	datovou	schránku.

GFŘ 21. prosince 2015 aktualizovalo dotazy a odpovědi ke KH. 
Změny se týkají především oprav daně:

•	 V	 případě	 vystavení	 daňového	 dokladu	 na	 chybného	 odběratele,	
kdy	je	tento	doklad	deklarován	v	KH	a	následně	je	vystaven	nový	
daňový	doklad	na	správného	odběratele,	je	nutné	podat	následné	
KH	(do	5	pracovních	dnů	od	zjištění	nesrovnalostí).	V	následném	
KH	 budou	 uvedeny	 všechny	 dotčené	 údaje	 za	 období	 znovu	 –	
s	 promítnutím	 správně	 uvedeného	 zdanitelného	 plnění.	 Chybný	
řádek	bude	v	následném	KH	nahrazen	novým.

•	 V	případě	poskytnutí	slevy	má	odběratel	povinnost	provést	opravu	
odpočtu	daně	za	zdaňovací	období,	v	němž	se	dozvěděl	o	okolnos-
tech	rozhodných	pro	vznik	povinnosti	 ji	provést.	Pokud	odběratel	
v	tomto	momentě	nemá	opravný	daňový	doklad	k	dispozici,	uvede	
do	KH	jako	evidenční	číslo	daňového	dokladu	interní	evidenční	čís-
lo	související	se	zaznamenáním	této	změny.	Jako	datum	uskuteč-
nění	plnění	uvede	den,	kdy	se	dozvěděl	o	okolnostech	rozhodných	
pro	vznik	opravy.	V	období,	kdy	následně	odběratel	obdrží	oprav-
ný	daňový	doklad	(tedy	v	řádném	KH),	by	měl	stornovat	původně	
deklarovanou	 opravu.	Na	dalším	 řádku	by	pak	měl	 uvést	 opravu	
opětovně	s	údaji	z	obdrženého	opravného	daňového	dokladu.	Jako	
datum	uskutečnění	plnění	by	měl	uvést	datum,	kdy	opravný	daňo-
vý	doklad	obdržel.

•	 V	případě	použití	chybného	režimu	či	sazby	daně	bude	nutné	podat	
následné	KH,	v	němž	bude	plnění	deklarováno	pouze	ve	správném	
oddílu	KH.

Nakonec	bychom	chtěli	upozornit	na	prezentaci	k	tiskové	konferenci	
ministra	financí	ke	KH,	která	mimo	jiné	obsahuje	navrhované	změ-
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ny	zákona	o	DPH.	Uvažuje	se	o	zavedení	možnosti	promíjet	pokuty	
spojené	s	KH,	u	kterých	je	zákonem	stanovena	pevná	částka	po-
kuty,	a	to	s	účinností	od	1.	května	2016	(zároveň	by	byla	zavedena	
zpětná	působnost	pro	pokuty	vzniklé	před	účinností	této	novely).	
Pokuta	1	000	Kč	by	například	mohla	být	jedenkrát	za	kalendářní	rok	
prominuta	automaticky	bez	žádosti.	Vyšší	pokuty	by	byly	promíje-
ny	na	základě	žádosti,	pokud	na	straně	daňového	subjektu	budou	
existovat	ospravedlnitelné	důvody.
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Koncem listopadu minulého roku se na stránkách Finanční sprá‑
vy objevilo stručné upozornění týkající se možného zasažení ob‑
chodování s energetickými komoditami, zejména s elektřinou 
a plynem, podvody na dani z přidané hodnoty. Finanční správa 
doporučila daňovým subjektům, aby v souvislosti s uzavíráním 
obchodů s těmito komoditami důsledně analyzovaly možná da‑
ňová rizika a přijaly veškerá opatření k tomu, aby zajistily, že plně‑
ní, která přijímají či uskutečňují, nevedou k jejich případné účasti 
na daňovém podvodu.

Inovativní	 přístup	 Finanční	 správy	 k	 informování	 potenciálně	 dotče-
ných	daňových	subjektů	o	možnosti	zasažení	dalšího	segmentu	pod-
vody	na	DPH	nelze	samozřejmě	než	hodnotit	kladně.	Při	vynaložení	
minimálních	nákladů	může	totiž	státní	pokladně	zachránit	nemalé	pro-
středky.	Na	druhou	stranu	nelze	přehlédnout	určitou	„nesmělost“	při	
formulování	předmětného	upozornění.	Jeho	text	totiž	bohužel	nepo-
skytuje	návod	na	to,	jak	potenciálně	podvodné	transakce	rozpoznat.
S	ohledem	na	nedávnou	judikaturu	českých	správních	soudů	je	však	
právě	toto	klíčové.	Soudy	totiž	potvrzují	možnost	správce	daně	ode-
jmout	nárok	na	odpočet	DPH	daňovému	subjektu,	který	věděl	nebo	
musel	vědět,	že	pořizuje	plnění	zasažené	podvodem.

Na	upozornění	vzápětí	navázal	návrh	nařízení	vlády,	které	zavádí	režim	
přenesení	daňové	povinnosti	právě	na	oblast	obchodování	s	elektři-
nou	a	plynem.	Dosud	se	 tento	 režim	uplatňuje	 (právě	z	důvodů	dří-
vějšího	zasažení	podvody	na	DPH)	na	dodání	obilovin	a	 technických	
plodin,	kovů	a	kovového	šrotu,	mobilních	telefonů	a	mikroprocesorů.	
Od	1.	února	2016	by	se	měl	režim	uplatnit	na	dodání	plynu	a	elektřiny	
obchodníkovi.	Tím	je	osoba	povinná	k	dani,	která	nakupuje	plyn	nebo	
elektřinu	za	účelem	jejich	dalšího	prodeje	a	 jejíž	vlastní	spotřeba	to-
hoto	zboží	je	zanedbatelná.	Dále	je	jím	také	osoba,	jejímž	předmětem	
podnikání	je	přenos	elektřiny,	distribuce	elektřiny,	obchod	s	elektřinou,	
činnost	operátora	trhu,	přeprava	plynu,	distribuce	plynu,	uskladňová-
ní	plynu	a	obchod	s	plynem	za	podmínek	stanovených	energetickým	
zákonem.	Režim	by	se	dále	měl	uplatnit	 i	 na	dodání	 (převod)	 záruk	
původu	 při	 dodání	 plynu	 a	 elektřiny	 podle	 zákona	 o	 podporovaných	
zdrojích	energie.
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Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního 
finančního ředitelství (GFŘ) nedávno řešil několik situací souvi‑
sejících s přeměnami obchodních korporací a jejich dopady do 
oblasti DPH. Přinášíme jejich krátké shrnutí.

Právní nástupnictví při prodeji obchodního závodu
Příspěvek	se	zabývá	právním	nástupnictvím	při	prodeji	obchodního	zá-
vodu.	Řeší	dvě	situace:
•	 Uplatnění	nároku	na	odpočet	DPH	u	přijatého	zdanitelného	plně-

ní,	které	bylo	uskutečněno	před	prodejem	obchodního	závodu,	ale	
související	daňový	doklad	byl	obdržen	až	po	převodu	závodu.

•	 Vystavení	 opravného	 daňového	 dokladu	 a	 opravy	 základu	 daně	
a	daně	při	poskytnutí	slevy	po	prodeji	závodu	související	s	dodáv-
kou	uskutečněnou	před	prodejem	obchodního	závodu.

GFŘ	 se	 v	 obou	 situacích	 přiklonilo	 k	 závěru,	 že	 oprávněným,	 resp.	
povinným	subjektem	je	nabyvatel	obchodního	závodu.	Ačkoli	dané	si-
tuace	zákon	o	DPH	explicitně	neřeší,	dle	GFŘ	odpovídá	tento	přístup	
eurokonformnímu	výkladu	zákona	o	DPH.	GFŘ	dále	deklaruje,	že	pře-
vedení	veškerých	práv	a	povinností	souvisejících	s	uplatňováním	zá-
kona	o	DPH	na	právního	nástupce	Finanční	správa	obecně	akceptuje.

Odštěpení od obchodní korporace, která je členem DPH skupiny
Příspěvek	 řeší	 otázku	 vzniku	 plátcovství	 u	 nástupnické	 korporace	
v	případě	nabytí	majetku	odštěpením	od	obchodní	korporace,	která	je	
členem	DPH	skupiny.	GFŘ	připustilo,	že	současný	zákon	o	DPH	tuto	
situaci	neřeší.	K	nápravě	by	mělo	dojít	novelou	zákona	o	DPH	účinnou
k	1.	lednu	2017.	Dle	GFŘ	by	měla	nástupnická	korporace	převzít	veš-
kerá	 práva	 a	 povinnosti	 plynoucí	 z	 uplatňování	 DPH	 u	 převáděných	
aktiv.	Tato	kontinuita	by	měla	být	zajištěna	tím,	že	se	nástupnická	kor-
porace	stane	členem	skupiny	nebo	plátcem	podáním	příslušné	žádosti	
či	přihlášky.	Do	účinnosti	novely	je	daňový	subjekt	oprávněn	takto	po-
stupovat.	GFŘ	dále	zdůrazňuje,	že	jednotlivé	členy	DPH	skupiny	ne-
lze	považovat	za	plátce.	Nelze	se	tak	dovolávat	automatického	vzniku	
plátcovství	dle	§	6b	zákona	o	DPH.

Přeměna člena DPH skupiny
Příspěvek	se	zabývá	situací,	kdy	dojde	k	přeměně	člena	DPH	skupi-
ny,	přičemž	tento	člen	skupiny	nezanikne	a	zároveň	v	rámci	přeměny	
vznikne	nová	společnost.	Diskutovanou	otázkou	je,	zda	je	možné	po-
dat	žádost	o	zařazení	nově	vzniklé	společnosti	do	skupiny	v	okamži-
ku,	kdy	tato	nová	společnost	ještě	právně	neexistuje	(přeměna	dosud	
není	zapsána	v	obchodním	rejstříku).	GFŘ	tento	postup	potvrdilo.	Roz-
hodující	je,	že	tato	nová	společnost	splní	podmínky	pro	přistoupení	do	
skupiny	v	okamžiku	vstupu	do	skupiny.

Tři záludnosti DPH u přeměn obchodních 
korporací

DAŇOVÉ NOVINKY

|	 Podání	prvního	kontrolního	
hlášení	se	blíží.	Jste	
připraveni?

|	 Boj	proti	podvodům	na	DPH	
nabírá	na	obrátkách

|	 Tři záludnosti DPH u přeměn 
obchodních korporací

|	 Další	vlna	dotačních	
příležitostí	v	ČR

PRÁVNÍ NOVINKY

|	 Důležité	změny	v	zákoně	
o	pobytu	cizinců

|	 Spotřebitelský	úpadek	dle	
SDEU

ZE SVĚTA

|	 Konec	závazných	posouzení	
kvůli	automatické	výměně	
informací?

|	 Pohled	BEPS	na	
transparentnost

Z JUDIKATURY

|	 Státní	správa	opět	kontrovala	
neprokázaným	dodavatelem

|	 DPH	u	správy	
nemovitostního	fondu

|	 Transakce	s	bitcoiny	jsou	
osvobozeny	od	DPH

|	 Odpovědnost	za	zranění	
zaměstnance	během	
pracovní	cesty	odpočet

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.



Daňové a právní aktuality | KPMG v České republice | leden 20167

Karin Osinová
kosinova@kpmg.cz
T:	+420	222	123	461

Eva Truhlářová
etruhlarova@kpmg.cz
T:	+420	222	123	725

Aktuálně probíhá první veřejná soutěž v rámci nového programu 
TRIO na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Vyhlášeny jsou také 
další výzvy ve vybraných programech Operačního programu Pod‑
nikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Co můžeme 
očekávat v roce 2016? Přinášíme přehled dotačních příležitostí.

Program TRIO – národní dotační program
Program	TRIO	je	zaměřen	na	podporu	provozních	nákladů	vynalože-
ných	při	 řešení	projektů	průmyslového	výzkumu	a	experimentálního	
vývoje.	Je	otevřen	pro	uchazeče	z	celé	ČR	včetně	Prahy.	Jeho	cílem	
je	podporovat	projekty	zaměřené	na	oblast	klíčových	technologií,	jako	
jsou	 fotonika,	 nanoelektronika,	 nanotechnologie,	 pokročilé	 výrobní	
technologie	 a	 další.	 První	 veřejná	 soutěž	 byla	 vyhlášena	 v	 listopa-
du	2015,	přičemž	žádosti	o	podporu	mohou	být	podávány	do	15.	led-
na	2016.	Dotace	na	jeden	projekt	může	být	poskytnuta	až	do	výše	20	
mil.	Kč.	Míra	podpory	pro	velké	podniky	činí	25–65	%	dle	typu	projek-
tu.	Nezbytnou	podmínkou	 je	účinná	spolupráce	s	minimálně	 jednou	
výzkumnou	organizací.	Povinným	výstupem	projektu	musí	být	patent,	
poloprovoz,	ověřená	technologie,	užitný	nebo	průmyslový	vzor,	soft-
ware	nebo	prototyp.	Druhé	kolo	veřejné	soutěže	by	mělo	být	vyhláše-
no	v	létě	2016.

OPPIK – EU fondy
Pro	druhé	kolo	výzev	v	rámci	OPPIK	na	rok	2016	byl	zveřejněn	před-
běžný	harmonogram.	Výzvy	pro	vybrané	programy	podpory	(Inovace,	
Potenciál,	Úspory	energie	aj.)	by	měly	být	zveřejněny	v	srpnu	2016,	
příjem	předběžných	žádostí	se	plánuje	od	září	2016.
Dne	15.	prosince	2015	byly	vyhlášeny	první	výzvy	v	několika	vybra-
ných	programech.	Pro	 velké	podniky	 je	 relevantní	 program	Obnovi-
telné	zdroje	energie	OZE.	Tento	program	se	zaměřuje	mimo	jiné	na	
podporu	výstavby	a	rekonstrukce	zdrojů	kombinované	výroby	elektři-
ny	a	tepla	z	biomasy	a	také	na	výstavbu,	rekonstrukci	a	modernizaci	
malých	vodních	elektráren	(do	10	MW	instalovaného	výkonu).

Mimo OZE jsou vyhlášeny také výzvy v programech určených 
malým a středním podnikům:
•	 Inovace	–	projekt	na	ochranu	práv	průmyslového	vlastnictví
•	 Technologie	–	podpora	na	pořízení	nových	strojů,	technologických	

zařízení	a	vybavení	ve	vybraných	oborech
•	 Služby	infrastruktury	–	podpora	rozšiřování	a	výstavby	inovační	in-

frastruktury
Stále	také	probíhá	příjem	plných	žádostí	v	rámci	1.	kola	výzev	OPPIK.	
S	ohledem	na	omezenou	alokaci	finančních	prostředků	pro	velké	pod-
niky	je	klíčové	podat	žádost	co	nejdříve	po	zahájení	příjmu	plných	žá-
dostí	od	1.	prosince	2015,	protože	při	vyčerpání	celkové	alokace	po-
skytovatel	podpory	příjem	plných	žádostí	předčasně	ukončí.

Dotační	možnosti	s	vámi	rádi	prodiskutujeme	osobně.
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Dne 18. prosince 2015 vstoupila v platnost novela zákona o poby‑
tu cizinců, která mění lhůty pro podání žádostí. Zároveň zjednodu‑
šuje proces prodloužení platnosti zaměstnanecké karty při změně 
zaměstnavatele či pracovní pozice.

Prodloužení zaměstnanecké karty a povolení k dlouhodobému 
pobytu
Nově	je	možné	podat	žádost	o	prodloužení	platnosti	zaměstnanecké	
karty	až	120	dní	(dříve	90)	před	vypršením	platnosti	stávající	zaměstna-
necké	karty.	Zároveň	upozorňujeme,	že	žádost	o	prodloužení	je	možné	
podat	nejpozději	30	dní	před	vypršením	platnosti	stávajícího	povolení,	
nikoliv	pouze	14	dní	předem,	jak	tomu	bylo	dříve.

Stejně	jako	u	zaměstnaneckých	karet	došlo	u	lhůty	pro	podání	žádosti	
o	 prodloužení	 povolení	 k	 dlouhodobému	pobytu	 k	 rozšíření	 z	 90	na	
120	dní.	Naopak	nejzazším	termínem	pro	podání	je	v	tomto	případě	až	
poslední	den	platnosti	současného	povolení/víza.

Pokud	poslední	den	platnosti	stávajícího	povolení	připadne	na	sobotu,	
neděli	nebo	státní	svátek,	považuje	se	za	poslední	den,	kdy	lze	žádost	
podat,	nejbližší	předcházející	pracovní	den.	Žádosti,	u	nichž	 je	vyža-
dována	osobní	účast,	lze	v	poslední	den	lhůty	doručit	na	Ministerstvo	
vnitra	elektronicky	(e-mailem,	faxem	nebo	do	datové	schránky)	a	poté	
do	 5	 dnů	 osobně	 potvrdit.	 Žádosti,	 které	 nevyžadují	 osobní	 podání,	
mohou	být	v	poslední	den	lhůty	odeslány	poštou.

Změna zaměstnavatele a prodloužení platnosti zaměstnanecké 
karty
Novela	zákona	dále	přináší	administrativní	zjednodušení	v	případě,	kdy	
držitel	zaměstnanecké	karty	žádá	o	udělení	souhlasu	se	změnou	za-
městnavatele	či	pracovní	pozice.	Předchozí	právní	úprava	oddělovala	
tyto	úkony	do	dvou	samostatných	 řízení.	Nově	se	 žádost	o	udělení	
souhlasu	 se	 změnou	 zaměstnavatele	 či	 pracovní	 pozice	 podaná	 ve	
lhůtě	 120	 až	 30	 dní	 před	 vypršením	 platnosti	 současné	 zaměstna-
necké	karty	považuje	automaticky	 za	 žádost	o	prodloužení	platnosti	
zaměstnanecké	 karty.	 Žadatel	 v	 takovém	 případě	 předkládá	 rovněž	
dokumenty	nezbytné	pro	prodloužení	zaměstnanecké	karty.

Dlouhodobá víza nově s platností až na 1 rok
Dlouhodobé	vízum	může	být	nově	uděleno	s	platností	až	na	1	rok	(dří-
ve	maximálně	6	měsíců).
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Koncem roku bylo zveřejněno stanovisko generální advokátky 
k žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou Soudnímu dvo‑
ru Evropské unie (SDEU) předložil český soud. Pokud se rozhod‑
nutí SDEU přikloní k názoru generální advokátky, bude to mít zá‑
sadní dopad na české právo a především na praxi insolvenčních 
soudů i poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Předmětem	soudního	řízení	vedeného	v	ČR	je	úpadek	manželů-dluž-
níků,	k	němuž	došlo	mimo	jiné	kvůli	neschopnosti	splácet	poskytnutý	
spotřebitelský	úvěr.	V	důsledku	prodlení	vznikla	poskytovateli	úvěru	
za	 dlužníky	 pohledávka	 zajištěná	 i	 nezajištěná	 (vyplývající	 ze	 smluv-
ní	 pokuty).	 Dlužníci	 popřeli	 výši	 obou	 těchto	 pohledávek	 pro	 rozpor	
s	dobrými	mravy.	Současná	česká	insolvenční	úprava	ovšem	umožňu-
je	dlužníkovi	vyvolat	incidenční	spor	pouze	o	nezajištěné	pohledávce,	
a	to	jen	z	omezených	důvodů.

Směrnice	o	nepřiměřených	podmínkách	dle	názoru	 advokátky	brání	
takové	 vnitrostátní	 procesní	 úpravě,	 která	 neumožňuje	 přezkoumat	
oprávněnost	pohledávek	poskytovatele	spotřebitelského	úvěru	a	zne-
možňuje	či	nadměrně	ztěžuje	spotřebiteli-dlužníkovi	tyto	pohledávky	
popřít.	To	i	přesto,	že	insolvenční	soud	disponuje	právními	a	skutko-
vými	poznatky	potřebnými	k	posouzení	podmínek	úvěru.	Dle	advokát-
ky	by	směrnice	o	spotřebitelském	úvěru	měla	být	vykládána	tak,	že	
vnitrostátní	 insolvenční	soud	musí	z	úřední	povinnosti	zkoumat,	zda	
věřitel	 poskytl	 spotřebiteli	 směrnicí	 vyžadované	 informace	 o	 úvěru,	
a	 v	 případě	 nesplnění	 těchto	 povinností	 uložit	 poskytovateli	 sankce	
dle	vnitrostátní	úpravy.

Je	možné,	že	SDEU	se	ve	svém	konečném	rozhodnutí	od	tohoto	sta-
noviska	advokátky	odchýlí,	nicméně	pokud	převezme	její	závěry,	bude	
nutné	upravit	české	insolvenční	právo.	To	by	v	praxi	vedlo	především	
ke	změně	v	postupech	insolvenčních	soudů,	které	by	musely	změnit	
svůj	dosavadní,	z	velké	části	rutinní	přístup	k	úpadku	spotřebitelů	a	za-
čít	 přezkoumávat	 podmínky	 poskytovaných	 spotřebitelských	 úvěrů.	
Spolu	s	nadcházející	novou	zákonnou	úpravou	spotřebitelského	úvěru	
by	 tak	 toto	 rozhodnutí	 mohlo	 vést	 i	 ke	 změně	 přístupu	 (některých)	
poskytovatelů	 spotřebitelských	 úvěrů.	 Ti	 často	 hřeší	 na	 omezenou	
možnost	soudů	přezkoumávat	podmínky	úvěrů	v	případě,	že	spotřebi-
tel	skončí	v	úpadku.	Rozhodnutí	insolvenčního	soudu	o	nezákonnosti	
podmínek	poskytnutého	úvěru	by	mohlo	ovlivnit	celé	portfolio	daného	
poskytovatele.	Budoucí	rozhodnutí	SDEU	tak	může	být	dalším	stříp-
kem	v	mozaice	narůstajících	práv	spotřebitelů	využívajících	spotřebi-
telských	úvěrů.
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Jako jedno z opatření mířených na boj proti agresivnímu daňo‑
vému plánování publikovala 8. prosince 2015 Rada EU (ECOFIN) 
návrh doplnění směrnice 2011/16/EU. Ta upravuje automatickou 
výměnu informací. Novela směrnice pak automatickou výměnu 
rozšiřuje o členskými státy vydaná daňová rozhodnutí (tax ru‑
lings) a závazná posouzení transferových cen (advance pricing 
agreements) týkající se přeshraničních transakcí.

Míra	detailu	zveřejňovaných	informací	mezi	daňovými	správami	má	
být	minimalistická	a	taková,	aby	neporušovala	ochranu	obchodní-
ho	tajemství.	Podle	znění	dodatku	se	domníváme,	že	informací	se	
bude	sdílet	víc	než	dost	 (například	firma,	pro	kterou	bylo	rozhod-
nutí	vydáno,	základní	popis	transakce,	metoda	tvorby	převodních	
cen,	 plánované	 objemy	 transakce,	 období,	 na	 něž	 je	 rozhodnutí	
vydáno,	výčet	členských	zemí,	kterých	se	vydané	rozhodnutí	může	
dotknout,	apod.).

Směrnice	počítá	 se	vznikem	centrálního	 registru,	 který	bude	po-
vinně	 reportované	 informace	 uchovávat.	 Registr	 bude	 přístupný	
všem	členským	státům	a	k	vybraným	údajům	bude	mít	přístup	též	
Evropská	komise	v	rozsahu	nezbytném	pro	monitorování	správné-
ho	 uplatňování	 směrnice.	 Dotčené	 členské	 státy	 budou	 moci	 na	
základě	takto	přístupných	informací	požádat	o	úplné	znění	rozhod-
nutí	vydaného	jiným	členským	státem	či	o	další	detaily.

Automatická	 výměna	 informací	 o	 daňových	 rozhodnutích	 začne	
1.	 ledna	2017.	V	určitých	případech	bude	povinné	zpřístupnit	 zá-
kladní	informace	i	k	rozhodnutím	vydaným	v	letech	2012	až	2016.	
Text	směrnice	obsahuje	 též	přímé	doporučení	na	koordinaci	 této	
aktivity	 s	 připravovanými	 akčními	 body	 v	 rámci	 iniciativy	 BEPS/
OECD.

Po	prosincovém	zveřejnění	zprávy	ECOFINu	 lze	očekávat	určitou	
neochotu	 daňových	 správ	 členských	 států	 vydávat	 další	 závazná	
posouzení	 pro	 transakce	 s	 mezinárodním	 prvkem.	 Tento	 přístup	
bude	pravděpodobně	oboustranný.	Ubude	tak	firem,	které	budou	
chtít	 odkrýt	 nastavení	 transakcí	 a	 cenotvorby	 u	 přeshraničních	
transakcí.

Konec závazných posouzení kvůli 
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Daniel Szmaragowski
dszmaragowski@kpmg.cz
T:	+420	222	123	841

Martin Koldinský
mkoldinsky@kpmg.cz
T:	+420	222	123	638

DAŇOVÉ NOVINKY

|	 Podání	prvního	kontrolního	
hlášení	se	blíží.	Jste	
připraveni?

|	 Boj	proti	podvodům	na	DPH	
nabírá	na	obrátkách

|	 Tři	záludnosti	DPH	u	přeměn	
obchodních	korporací

|	 Další	vlna	dotačních	
příležitostí	v	ČR

PRÁVNÍ NOVINKY

|	 Důležité	změny	v	zákoně	
o	pobytu	cizinců

|	 Spotřebitelský	úpadek	dle	
SDEU

ZE SVĚTA

|	 Konec závazných posouzení 
kvůli automatické výměně 
informací?

|	 Pohled	BEPS	na	
transparentnost

Z JUDIKATURY

|	 Státní	správa	opět	kontrovala	
neprokázaným	dodavatelem

|	 DPH	u	správy	
nemovitostního	fondu

|	 Transakce	s	bitcoiny	jsou	
osvobozeny	od	DPH

|	 Odpovědnost	za	zranění	
zaměstnance	během	
pracovní	cesty	odpočet

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.



Daňové a právní aktuality | KPMG v České republice | leden 201611

V minulých dvou vydáních aktualit jsme představili pilíře akční‑
ho plánu BEPS zaměřené na sjednocení vnitrostátních daňových 
pravidel a zdanění zisku v místě, kde je reálná hodnota skutečně 
vytvářena. V tomto posledním dílu série článků věnovaných BEPS 
se zaměříme na zbývající body, kde je společným jmenovatelem 
transparentnost.

Finální	zpráva	OECD	kromě	tří	hlavních	pilířů	obsahuje	také	dva	hori-
zontální	akční	body.	První,	kterým	je	multilaterální	nástroj,	jsme	před-
stavili	v	minulém	vydání.	Druhým	horizontálním	akčním	bodem	a	také	
jedním	 z	 hlavních	 důvodů	 vzniku	 iniciativy	 BEPS	 je	 identifikace	 no-
vých	výzev	spojených	s	rozvojem	digitální	ekonomiky	(dále	jen	„DE“).	
OECD	ve	finální	 zprávě	uvádí,	 že	DE	vytváří	možnosti	 pro	vyhýbání	
se	zdanění	v	oblasti	přímých	i	nepřímých	daní	(např.	DPH),	 jelikož	je	
problematické	identifikovat	reálné	místo	podnikání.	Proto	lze	očekávat	
změny	v	definici	stálé	provozovny,	v	oblasti	DPH	či	například	u	sráž-
kových	daní.	Zpráva	doporučuje	zavést	srážkovou	daň	z	každé	digitál-
ní	transakce	ve	státě,	kde	jsou	zboží	či	služba	on-line	objednány.	Je	
na	jednotlivých	státech,	jak	ke	zdanění	příjmů	z	DE	přistoupí.	V	praxi	
to	pak	může	nakonec	znamenat	dvojí	zdanění,	pokud	jednotlivé	státy	
implementují	 různá	 pravidla	 pro	 zdaňování	 DE	 či	 neumožní	 zápočet	
srážkové	daně	z	on-line	transakcí	zaplacené	v	zahraničí.
I	 to	 bylo	 důvodem,	 proč	 byla	 vytvořena	 speciální	 pracovní	 skupina,	
která	monitoruje	výzvy	DE	s	cílem	vydat	finální	zprávu	do	roku	2020.	
Cílem	akčního	bodu	11	je	zlepšit	způsob,	jakým	se	sbírají	a	analyzují	
údaje	 o	 praktikách	 agresivního	 daňového	 plánování	 prostřednictvím	
průběžného	monitorování	rozsahu	a	účinnosti	přijatých	BEPS	opatření.	
V	tomto	směru	lze	očekávat	zvýšenou	spolupráci	zúčastněných	zemí,	
mezinárodních	organizací	a	daňových	správ.
Akční	 bod	12	 navrhuje	uložit	 daňovým	 subjektům	povinnost	 zveřej-
ňovat	 jakékoli	podezření	na	agresivní	daňové	plánování.	Přestože	fi-
nální	zpráva	uvádí,	že	zavedení	této	povinnosti	zvýší	transparentnost	
a	výběr	daní,	nechává	státy	svobodně	se	rozhodnout,	 jak	 tento	bod	
implementují.

Dokumentace k převodním cenám
Efektivní	 a	 účelné	 dodržování	 principu	 tržního	 odstupu	 je	 úzce	 pro-
pojeno	s	dostupností	 relevantních	 informací.	Z	 téhož	důvodu	OECD	
odsouhlasila	třístupňový	přístup	k	dokumentaci	převodních	cen,	kte-
rý	nahrazuje	doposud	běžně	užívaný	dvoustupňový	princip.	Ten	bude	
kromě	současně	využívaných	částí	Masterfile	a	Lokální	dokumentace	
obsahovat	též	Country	by	country	reporting	(dále	jen	„CBCR“).	CBCR	
bude	poskytovat	mimo	jiné	přehled	o	dosažených	finančních	výsled-
cích	a	zaplacených	daních	ve	všech	státech,	v	nichž	daná	skupina	pů-
sobí.
Primární	 povinnost	 pro	 podání	 CBCR	 přísluší	 mateřské	 společnosti	
nadnárodní	skupiny,	jejíž	konsolidovaný	roční	obrat	přesáhne	750	mili-
onů	EUR	za	rok	předcházející	podání	CBCR.	Mateřská	společnost	bude	
podávat	CBCR	své	příslušné	finanční	správě,	která	bude	automaticky	
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předávat	informace	ostatním	jurisdikcím,	kde	se	nacházejí	jednotlivé	
společnosti	skupiny.	Aby	byla	zajištěna	konzistentnost	a	efektivita	vý-
měny	informací,	byl	vyvinut	nástroj	mnohostranné	dohody	příslušných	
stran	o	výměně	CBCR.
Akční	bod	13	uzavírá,	že	povinnost	podat	CBCR	za	rok	2016	bude	do	
konce	 roku	2017	a	první	výměna	se	uskuteční	do	půlky	 roku	2018.	
Ke	 státům,	 které	 již	 implementovaly	nebo	 jsou	 v	pokročilém	stadiu	
implementace	 CBCR	 do	 svých	 legislativ,	 patří	 Austrálie,	 Čína,	 Dán-
sko,	 Francie,	 Irsko,	 Mexiko,	 Nizozemsko,	 Polsko,	 Španělsko,	 Švéd-
sko,	USA	a	Velká	Británie.	Česká	republika	se	v	oblasti	CBCR	rovněž	
v	dohledné	době	k	těmto	státům	připojí.	V	otázce	povinné	dokumen-
tace	převodních	cen	v	ČR	však	odpověď	již	tak	jednoznačná	není.	Po	
zavedení	speciální	přílohy	daňového	přiznání	monitorující	transakce	se	
spojenými	osobami	ustoupila	tato	úvaha	do	pozadí.	V	rámci	daňových	
kontrol	vyžadují	správci	daně	dle	našich	zkušeností	 z	poslední	doby	
předložení	dokumentace	převodních	cen	téměř	vždy.

Řešení sporů
Cílem	akčního	bodu	14	je	posílit	efektivitu	a	účinnost	procesu	vzájem-
né	dohody	 (dále	 jen	„MAP“)	v	případě	řešení	daňových	sporů	mezi	
státy.	Finální	 zpráva	popisuje	minimální	 standardy	pro	 řešení	 těchto	
sporů.	 Jedním	 z	 výstupů	 práce	 na	 tomto	 akčním	 bodu	 je	 závazek	
k	„MAP	binding	arbitration“	 (tj.	mechanismu	včasného	řešení	MAP	
případů),	ke	kterému	prozatím	přistoupilo	20	zemí.
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V nedávném rozsudku (sp. zn. 4 Afs 178/2015) Nejvyšší správní 
soud (NSS) odepřel nárok na odpočet DPH na vstupu kvůli tomu, 
že daňový subjekt dostatečně neprokázal uskutečnění přijatého 
plnění v souladu s daňovými doklady, na jejichž základě byl ná‑
rokován odpočet DPH. Dodání měděného odpadu nebylo možné 
v rámci daňové kontroly ověřit s dodavatelem, neboť ten se v me‑
zičase stal nekontaktním. Daňový subjekt se tak dostal do patové 
situace, kdy neměl k dispozici dostatek důkazů, že měděný odpad 
skutečně dodala společnost uvedená na daňovém dokladu. Pozici 
daňového subjektu dále zhoršovala skutečnost, že si neprověřil 
oprávnění kontaktní osoby za tuto společnost jednat.

NSS	zopakoval,	že	pro	účely	nároku	na	odpočet	DPH	musí	podnikatel	
postupovat	tak,	aby	v	budoucnu	unesl	své	důkazní	břemeno.	Daňový	
subjekt	argumentoval	zejména	tím,	že	by	bylo	absurdní	po	něm	poža-
dovat,	aby	si	smluvně	(či	 jinak)	zajistil	povinnost	obchodního	partne-
ra	být	v	následujících	letech	dostatečně	kontaktní	pro	orgány	daňové	
správy.	Toto	NSS	rázně	odmítl,	když	zopakoval,	že	daňový	subjekt	má	
povinnost	prokázat	svá	tvrzení.

Daňový	 subjekt	 přišel	 s	 poměrně	 neotřelou	 argumentací,	 a	 to	 ne-
zmocněným	 jednatelstvím	 podle	 soukromého	 práva.	 Podle	 něj	 je	
nepodstatné,	 zda	měly	 konkrétní	 fyzické	osoby	oprávnění	 jednat	 za	
společnost	uvedenou	na	daňovém	dokladu,	protože	tato	společnost	
nedostatek	jejich	zmocnění	zhojila	tím,	že	zboží	fakticky	dodala	a	při-
jala	platby	za	něj	na	svůj	účet.	Ovšem	ani	toto	neobměkčilo	přísný	po-
stoj	NSS,	podle	nějž	faktická	dodávka	měděného	odpadu	sama	o	sobě	
nepotvrzuje	 schválení	 tvrzeného	nezmocněného	 jednatelství,	 pokud	
se	neprokázalo,	že	dodávku	skutečně	provedl	dodavatel	uvedený	na	
daňovém	dokladu.

Komentované	rozhodnutí	NSS	tak	znovu	silným	hlasem	připomíná,	že	
prověření	dodavatelů	a	shromáždění	dostatečných	podkladů	k	usku-
tečnění	dodávek	není	radno	podceňovat.	Jejich	zanedbání	totiž	může	
vést	ke	značným	doměrkům	na	dani.
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Před Vánoci se na pořadu rozhodovacího dne Soudního dvora EU 
objevil případ Fiscale Eenheid X NV cs (C‑595/13), v němž soud 
posuzoval dvě hlavní otázky:

•	 zda	specifický	nemovitostní	fond	může	být	zvláštním	investičním	
fondem	ve	smyslu	terminologie	upravující	DPH,

•	 a	pokud	ano,	zda	vybrané	služby	mající	vztah	ke	správě	nemovi-
tostí	takového	fondu	(zejména	jejich	pronájem,	správa	nájemních	
vztahů	či	zajištění	jejich	údržby)	mohou	požívat	výhod	osvobození	
od	DPH	dle	směrnice	o	DPH,	tj.	zda	je	lze	zařadit	pod	termín	„sprá-
va	zvláštního	investičního	fondu“.

V	první	otázce	se	soud	přiklonil	k	názoru	generální	advokátky.	Potvr-
dil,	že	na	entity,	v	nichž	se	shromažďuje	kapitál	několika	investorů	za	
účelem	nákupu,	držení,	 správy	a	prodeje	nemovitostí	 s	 cílem	dosa-
žení	 zisku	k	 rozdělení	podílníkům,	se	může	nahlížet	 jako	na	zvláštní	
investiční	fond.	V	takovém	případě	směrnice	umožňuje	u	správy	fondů	
osvobození	od	DPH.
V	 českém	 prostředí	 se	 jako	 zajímavější	 jeví	 zejména	 druhá	 otázka.	
Tady	 však	 již	 soud	 přístup	 navrhovaný	 advokátkou	 nepodpořil.	 Kon-
krétní	kauza	řešila	případ	služeb,	které	spočívaly	mimo	jiné	také	v	tzv.	
skutečné	správě	nemovitostí	fondu	zahrnující	například	správu	nájem-
ních	vztahů	či	delegování	údržby	nemovitostí.	Advokátka	poukázala	na	
ustálenou	judikaturu	Soudního	dvora	EU.	Operace,	které	tvoří	samo-
statnou	skupinu	posuzovanou	jako	celek	a	jsou	specifickou	a	podstat-
nou	 součástí	 spravování	 subjektů	 kolektivního	 investování,	 podle	 ní	
spadají	pod	rozsah	osvobození	správy	investičních	fondů.	Navrhovala	
potvrdit,	že	v	řešeném	případě	se	skutečná	správa	nemovitostí	fondu	
kvalifikuje	právě	jako	tato	specifická	činnost.	Soud	se	však	na	proble-
matiku	podíval	kritičtěji	a	uzavřel,	že	pojem	„spravování	zvláštního	in-
vestičního	fondu“	skutečnou	správu	nemovitostí	nezahrnuje,	protože	
ta	jde	nad	rámec	různých	činností	spjatých	s	kolektivním	investováním	
získaného	kapitálu.	Potvrdil	tak	v	současnosti	převažující	tržní	přístup,	
že	skutečná	správa	nemovitostí	fondů	DPH	podléhá.
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Soudní dvůr EU (SDEU) posuzoval případ Davida Hedqvista 
(C–264/14), který plánoval uskutečňovat transakce s bitcoiny, kon‑
krétně prostřednictvím internetového portálu směňovat švédské 
koruny za bitcoiny. Odměnou za jeho služby by byla určitá pro‑
centní přirážka, jež by byla promítnuta do směnného kurzu.

Pan	 Hedqvist	 požádal	 SDEU	 o	 posouzení,	 zda	 služby,	 jež	 zamýš-
lí	 poskytovat,	 představují	 služby	poskytované	 za	úplatu	 spadající	 do	
předmětu	DPH,	a	pokud	ano,	zda	jde	o	služby	od	DPH	osvobozené.	
Předtím	než	se	SDEU	ve	svém	rozsudku	vyjádřil	k	předběžným	otáz-
kám,	tak	v	úvodu	svého	rozsudku	konstatoval,	že	dle	zprávy	Evropské	
centrální	 banky	 z	 roku	 2012	 bitcoiny	 představují	 virtuální	 měnu	 tzv.	
digitálních	peněz,	 jež	 je	vzhledem	k	tomu,	že	 jednotky	této	virtuální	
měny	lze	využít	k	platbám	za	určité	zboží	či	služby,	srovnatelná	s	tra-
dičními	měnami.
Z	předešlé	judikatury	SDEU	vyplývá,	že	i	když	za	služby	není	účtován	
zvláštní	poplatek	či	provize,	mohou	být	považovány	za	poskytnuté	za	
úplatu.	Na	první	 z	otázek	 tak	SDEU	odpověděl,	 že	 i	 transakce	pana	
Hedqvista	jsou	službami	poskytovanými	za	úplatu,	a	jsou	tudíž	před-
mětem	DPH.
Ohledně	osvobození	služeb	poskytovaných	panem	Hedqvistem	SDEU	
uvažoval	o	třech	možných	titulech	v	návaznosti	na	konkrétní	ustanove-
ní	směrnice	o	DPH.	Jednotlivá	ustanovení	zvažovaná	soudem	umož-
ňují	osvobodit	činnosti	týkající	se:

•	 vkladových	 a	 běžných	 účtů,	 plateb,	 převodů,	 pohledávek,	 šeků	
a	dalších	převoditelných	cenných	papírů;

•	 oběživa,	bankovek	a	mincí	používaných	jako	zákonné	platidlo;
•	 akcií,	podílů	na	společnostech	nebo	sdruženích	a	dluhopisů.

Z	výše	uvedených	možností	se	SDEU	přiklonil	k	činnostem,	jež	souvisí	
s	oběživem,	bankovkami	a	mincemi	používanými	jako	zákonné	plati-
dlo.	Bitcoiny	totiž	obdobně	jako	jiná	zákonná	platidla	mohou	být	využity	
k	nákupu	a	prodeji	zboží	či	služeb,	přičemž	jsou	při	těchto	obchodech	
akceptovány	všemi	účastníky	transakce.	Směna	bitcoinů	tedy	může	
požívat	osvobození	od	DPH	dle	výše	uvedeného	ustanovení	směrnice	
o	DPH.
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Pokud zaměstnanec neměl možnost čerpat odpočinek mezi dvě‑
ma směnami, nelze mu vytýkat, že přerušil pracovní cestu za úče‑
lem odpočinku bez svolení zaměstnavatele. Jedině zaměstnanec 
sám coby řidič motorového vozidla je totiž, jak dovodil Nejvyš‑
ší soud ve svém nedávném rozhodnutí, odpovědný za průběh 
a bezpečnost jízdy.

Nejvyšší	 soud	 řešil	 případ	 zaměstnance,	 který	 byl	 po	 výkonu	 práce	
během	řádné	pracovní	doby	ještě	tentýž	den	vyslán	na	dvoudenní	pra-
covní	cestu.	S	ohledem	na	délku	pracovní	doby	a	únavu	po	ukončení	
pracovních	 úkolů	 v	 rámci	 pracovní	 cesty	 se	 zaměstnanec	 následně	
sám	a	bez	svolení	zaměstnavatele	rozhodl	neabsolvovat	několikahodi-
novou	cestu	zpět	do	sídla	zaměstnavatele	a	odjel	přenocovat	k	příbuz-
ným	mimo	trasu	pracovní	cesty.	Následující	den,	poté,	co	se	služeb-
ním	vozidlem	vydal	na	zpáteční	cestu,	utrpěl	zaměstnanec	zranění	při	
dopravní	nehodě	(usnesení	spis.	zn.	21	Cdo	5306/2014).
Soud	 se	 v	 tomto	 případě	 zabýval	 primárně	 otázkou,	 zda	 ke	 zranění	
zaměstnance	došlo	v	přímé	souvislosti	s	plněním	pracovních	úkolů,	
nebo	zda	došlo	v	důsledku	svévolného	přerušení	cesty	ze	strany	za-
městnance	k	ukončení	pracovní	cesty.	V	prvním	případě	by	bylo	mož-
né	zranění	posoudit	v	souladu	se	zákoníkem	práce	jako	pracovní	úraz	
a	dovodit	 tak	zaměstnavatelovu	odpovědnost	za	škodu	způsobenou	
na	zdraví	zaměstnance.	V	druhém	případě	by	nebylo	možné	klasifiko-
vat	toto	zranění	jako	pracovní	úraz.
V	 odůvodnění	 svého	 rozhodnutí	 Nejvyšší	 soud	 zdůraznil,	 že	 pracovní	
cesta	se	ve	svém	průběhu	rozpadá	na	více	úseků,	které	jsou	z	hledis-
ka	vztahu	k	plnění	pracovních	úkolů	či	přímé	souvislosti	s	ním	posuzo-
vány	odlišně.	Pokud	 zaměstnanec	přeruší	 pracovní	 cestu,	 aby	 čerpal	
odpočinek,	a	to	i	bez	výslovného	souhlasu	či	vědomí	zaměstnavatele,	
nejedná	se	o	ukončení	pracovní	cesty.	Následné	kroky	zaměstnance,	
například	cesta	zpět	do	sídla	zaměstnavatele	po	čerpání	odpočinku,	jsou	
považovány	za	úkony	přímo	související	s	plněním	pracovních	úkolů	se	
všemi	důsledky	pro	zaměstnavatele	z	toho	vyplývajícími.	Soud	rovněž	
připomenul,	že	žádný	právní	předpis	zaměstnanci	neukládá,	aby	využil	
k	odpočinku	pouze	místa	ležícího	na	trase	pracovní	cesty.
Významné	 jsou	v	dané	souvislosti	 také	závěry	týkající	se	povinností	za-
městnance.	Zaměstnanec	musí	totiž	dodržovat	jak	povinnosti,	které	pro	
něj	vyplývají	z	pracovního	poměru,	tak	předpisy	přímo	se	vztahující	k	práci	
jím	vykonávané.	Dále	je	však	zaměstnanec	povinen	dodržovat	také	jaké-
koliv	jiné	předpisy	vztahující	se	k	jím	vykonávané	práci,	pokud	s	nimi	byl	
řádně	seznámen.	V	dané	souvislosti,	kdy	byl	zaměstnanec	řidičem	slu-
žebního	vozidla,	představoval	takový	předpis	zákon	o	silničním	provozu.	
Z	 toho	vyplývá,	 že	úvaha	 řidiče	o	 tom,	zda	například	v	důsledku	únavy	
přeruší	 jízdu	 za	 účelem	 přiměřeného	 odpočinku,	 není	 závislá	 na	 poky-
nech	či	předchozích	příkazech	zaměstnavatele.	Je	tedy	pouze	na	řidiči,	
aby	posoudil	své	momentální	schopnosti	umožňující	mu	bezpečné	řízení	
automobilu	a	přizpůsobil	 jim	své	 jednání,	 tedy	v	 jízdě	nepokračoval	či	 ji	
vůbec	nevykonal.	Odpovědnost	za	průběh	jízdy	nese	pouze	řidič,	a	nikoliv	
zaměstnavatel.
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Informace	zde	obsažené	jsou	obecného	charakteru	a	nejsou	určeny	k	řešení	situace	konkrétní	oso-
by	či	subjektu.	Ačkoliv	se	snažíme	zajistit,	aby	poskytované	informace	byly	přesné	a	aktuální,	ne-
lze	zaručit,	že	budou	odpovídat	skutečnosti	k	datu,	ke	kterému	jsou	doručeny,	či	že	budou	platné	
i	v	budoucnosti.	Bez	důkladného	prošetření	konkrétní	situace	a	řádné	odborné	konzultace	by	neměla	
být	na	základě	těchto	informací	činěna	žádná	opatření.
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Ve	Sbírce	zákonů	byly	publikovány	tyto	předpisy:

•	 novela	vyhlášky	o	stanovení	seznamu	katastrálních	území	
s	přiřazenými	průměrnými	základními	cenami	zemědělských	po-
zemků	(344/2015	Sb.),

•	 novela	oceňovací	vyhlášky	(345/2015	Sb.),
•	 sdělení	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí	o	vyhlášení	průměrné	

mzdy	v	národním	hospodářství	za	1.	až	3.	čtvrtletí	2015	pro	účely	
zákona	o	zaměstnanosti	(346/2015	Sb.),

•	 novela	 vyhlášky	 o	 způsobu	 výpočtu	 nároku	 na	 vrácení	 daně	
z	minerálních	olejů	zaplacené	v	cenách	některých	minerálních	olejů	
spotřebovaných	v	zemědělské	prvovýrobě	(361/2015	Sb.),

•	 zákon	 o	 ukončení	 důchodového	 spoření	 (376/2015	 Sb.)	 a	 zákon,	
kterým	se	mění	některé	zákony	v	souvislosti	s	jeho	přijetím	
(377/2015	Sb.),

•	 novela	zákona	o	ochraně	spotřebitele	(378/2015	Sb.),
•	 novela	zákona	o	spotřebních	daních	(382/2015	Sb.),
•	 vyhláška	 o	 změně	 sazby	 základní	 náhrady	 za	 používání	 silničních	

motorových	vozidel	a	stravného	a	o	stanovení	průměrné	ceny	po	
honných	hmot	pro	účely	poskytování	cestovních	náhrad	
(385/2015	Sb.).

Ministerstvo	financí	publikovalo	přehled	cenových	map	stavebních	po-
zemků	obcí	(CMSP)	ve	stavu	k	31.	12.	2015.

Finanční	správa	publikovala	na	svých	stránkách	informace	o	změnách	
v	dani	z	nemovitých	věcí	od	roku	2016.

Finanční	správa	upozorňuje	poplatníky	daně	z	nemovitých	věcí,	že	na	
základě	zákona	o	zrušení	vojenského	újezdu	Brdy,	o	stanovení	hranic	
vojenských	újezdů,	o	změně	hranic	krajů	a	o	změně	souvisejících	zá-
konů	dochází	k	1.	 lednu	2016	ke	zrušení	a	změně	hranic	vojenských	
újezdů,	ke	vzniku	nových	obcí	a	také	ke	změně	hranic	krajů.
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