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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

komory českého parlamentu se dlouhodobě nechtějí vzdát svých tra-
dičních dvou měsíců prázdnin. Legislativní proces je tak na dva měsíce 
paralyzován a zlí jazykové dokonce tvrdí, že dvouměsíční období par-
lamentních prázdnin vždy ve statistikách podezřele koreluje s ekono-
mickým růstem. Abychom ale českým zákonodárcům úplně nekřivdili, 
faktem je, že v průběhu prázdnin bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů ně-
kolik novel připravených dříve, například z oblasti DPH či daně z nabytí 
nemovitostí.

Prázdniny se nicméně netýkají přílivu směrnic a nařízení z evropských 
institucí. Vztahují se samozřejmě i na Českou republiku, a proto se jim 
v tomto vydání aktualit věnujeme. 

V oblasti soudnictví se pak v létě objevilo několik pozitivních rozsudků 
krajských soudů, speciálně č. 52 Af 34/2014 - 269 a č. 30 Af 122/2013 
– 73 z oblasti převodních cen. Těm jsme se věnovali již v minulém vy-
dání aktualit a nadále kauzy z této oblasti pečlivě sledujeme. Rozsudky 
opakovaně zmiňuji, protože pevně věřím, že se bude jednat o zásadní 
rozsudky pro řadu aktuálně řešených kauz s finančními úřady a budou-
cí správní praxi v oblasti převodních cen. Všem, kteří bitvu s finančním 
úřadem v této oblasti aktuálně podstupují, držím palce.

Těm z  vás, kteří jste již dovolenou měli, přeji, abyste si načerpanou 
energii udrželi co nejdéle. Ostatním přeji přívětivé letní počasí a mini-
mum komplikací.
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Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o mezinárodní spo-
lupráci při správě daní. Ta transponuje novelu směrnice EU o správní 
spolupráci v  oblasti daní (č. 2015/2376) do českého právního řádu. 
Vzhledem k transpoziční lhůtě (31. prosinec 2016) vláda navrhuje pro-
jednat návrh ve Sněmovně ve zrychleném čtení.

Letos se jedná již o druhou novelu tohoto zákona. Novela č. 105/2016 
Sb. s účinností od 16. března zavedla globální standard pro automatic-
kou výměnu informací, kterou reagovala na vývoj jak v EU, tak v OECD. 
Zároveň novela sjednotila typy a způsob automatické výměny. Zejména 
pod sebe zahrnula výměnu informací s USA (FATCA) a výměnu podle 
směrnice o úsporách – to jsou typy výměny, kdy informace pro daňovou 
správu sbírají finanční instituce. Vedle toho existuje režim automatic-
ké výměny informací o druzích příjmů a majetku, které má k dispozici 
Generální finanční ředitelství jako ústřední kontaktní orgán. Používá se 
i výměna informací na žádost. Ta je historicky nejstarším typem výměny 
mezi daňovými správami.

Připravovaná novela zavádí třetí režim automatické výměny informací, 
a to výměnu tzv. daňových stanovisek s přeshraničním prvkem. V Česku 
se takováto výměna dotýká pouze stanovisek z oblasti převodních cen. 
(Ostatní typy závazných posouzení nemají přeshraniční prvek).

V Česku, stejně jako v jiných státech EU, má poplatník možnost požádat 
správce daně o posouzení nastavených převodních cen mezi spojenými 
podniky ve skupině. Jak ukázala nedávná vyšetřování Evropské komise, 
rozhodnutí některých evropských daňových správ vedla k nespravedli-
vému rozdělení zisku mezi různé členské státy. EK toto v řadě případů 
posoudila jako porušení pravidel veřejné podpory. Nyní budou mít státy 
informace o závazných posouzeních s dopadem na jejich daňové výno-
sy k dispozici automaticky. Nebudou se muset spoléhat na spontánní 
výměnu nebo odhalení novinářů či aféry typu Lux Leaks.

Předmětem automatické výměny informací mají být, kromě jiného, 
identifikace subjektů, shrnutí obsahu předběžného posouzení, popis  
transakce, hodnota transakce, určení metody používané ke stanovení 
sjednaných cen a označení členského státu, který by vydaným rozhod-
nutím mohl být dotčen. Plné znění závazného posouzení bude předáno 
až na základě žádosti dotčené daňové správy.

Zahraniční správy budou znát obsah 
českých závazných posouzení

DAŇOVÉ NOVINKY

| Zahraniční správy budou 
znát obsah českých 
závazných posouzení

| Změny v DPH od konce 
července 2016

| Zdaňování nabytí nemovitých 
věcí od podzimu jinak

| Komu správce daně promine 
pokutu za neoznámení 
osvobozeného příjmu?

| Zdanění pracujících 
důchodců je protiústavní

| Efektivní daňový rok 2015

PRÁVNÍ NOVINKY

| Nenápadná revoluce 
v přestupkovém právu

| Elektronické podepisování 
v novém kabátě

ZE SVĚTA

| Národní rejstříky skutečných 
vlastníků budou propojené

 

Z JUDIKATURY

| Nejvyšší soud naznačil, 
jak rozpoznat nebezpečně 
výhodnou transakci

| Porušování práva k ochranné 
známce nájemcem se týká 
i pronajímatele

| Neodhadnuté dohady

© 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 | Srpen 20164

Petr Bruštík
pbrustik@kpmg.cz
T: +420 222 123 556

Daniel Szmaragowski
dszmaragowski@kpmg.cz
T: +420 222 123 841

DAŇOVÉ NOVINKY

| Zahraniční správy budou 
znát obsah českých 
závazných posouzení

| Změny v DPH od konce 
července 2016

| Zdaňování nabytí nemovitých 
věcí od podzimu jinak

| Komu správce daně promine 
pokutu za neoznámení 
osvobozeného příjmu?

| Zdanění pracujících 
důchodců je protiústavní

| Efektivní daňový rok 2015

PRÁVNÍ NOVINKY

| Nenápadná revoluce 
v přestupkovém právu

| Elektronické podepisování 
v novém kabátě

ZE SVĚTA

| Národní rejstříky skutečných 
vlastníků budou propojené

 

Z JUDIKATURY

| Nejvyšší soud naznačil, 
jak rozpoznat nebezpečně 
výhodnou transakci

| Porušování práva k ochranné 
známce nájemcem se týká 
i pronajímatele

| Neodhadnuté dohady

Novela má nabýt účinnosti k 1. lednu 2017. Zároveň si daňové správy 
v rámci EU mají jednorázově vyměnit informace ke všem závazným po-
souzením za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2016, pokud byla 
účinná k  1. lednu 2014 a  později. Termín této jednorázové výměny je 
31. prosinec 2017. Následně bude probíhat výměna v pravidelných in-
tervalech, vždy dvakrát ročně. Zajišťovat ji bude Generální finanční ředi-
telství, které by zároveň mělo být odpovědné i za zpracování přijatých 
informací o rozhodnutích vydaných v zahraničí či posouzeních převod-
ních cen s dopadem na české subjekty.

Další novela
V srpnu předložilo ministerstvo financí do připomínkového řízení další 
novelu zmíněného zákona. Ta má implementovat ještě další typ auto-
matické výměny – automatickou výměnu zpráv oznamovaných nadná-
rodními skupinami podniků podle jednotlivých zemí, tzv. Country by 
Country Reporting (CbCR). Skupiny podniků budou povinně sestavovat 
a dávat k dispozici zprávu podle zemí, která bude obsahovat informace 
relevantní pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jed-
notlivé státy a jurisdikce. EU si od tohoto opatření slibuje spravedlivější 
hospodářskou soutěž mezi nadnárodními skupinami podniků. Povin-
nost podávání zpráv podle jednotlivých zemí by se měla vztahovat jak 
na skupiny, jejichž nejvyšší entita se nachází v Evropské unii, tak na ty, 
které jsou řízeny z třetích států. Bude se týkat pouze nadnárodních sku-
pin podniků, jejichž konsolidovaný příjem za celou skupinu činí nejméně 
750 mil. eur (přibližně 20 mld. Kč). Účinnost této novely se navrhuje od 
5. června 2017.

Veškerá výše zmíněná opatření v oblasti automatické výměny informa-
cí zapadají do daňových trendů jak na poli EU, tak OECD. Jejich cíl je 
motivační a preventivní – dosáhnout toho, že nadnárodní podniky nako-
nec platí svůj spravedlivý podíl daní v zemi, kde skutečně dosahují zisků, 
respektive vytvářejí hodnoty. Vzhledem ke zmíněným změnám v auto-
matické výměně informací v kombinaci s implementací směrnice ATAD 
(směrnice proti vyhýbání se daním účinná od roku 2019) čeká řadu nad-
národních skupin v nejbližších letech revize nastavení převodních cen 
a dalších pravidel řízení společnosti.
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Ve Sbírce zákonů vyšel nový celní zákon (242/2016 Sb.) a změny do-
provodných zákonů, mimo jiné i zákona o DPH (243/2016 Sb.). Změny 
nabyly účinnosti 29. července 2016 (s několika výjimkami – účinnost 
1. srpna a 1. září). Mezi hlavní změny patří zavedení režimu přenesení 
daňové povinnosti při dodání zboží osobou neusazenou v tuzemsku 
a zmírnění sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením.

Novela zákona o DPH umožní nově uplatnit režim přenesení daňové 
povinnosti při dodání zboží v rámci ČR osobou neusazenou v tuzem-
sku, která není registrována jako tuzemský plátce, pokud je zákazník 
plátcem DPH. Neusazeným osobám tak už nebude vznikat z titulu této 
transakce povinnost registrovat se k DPH v Česku. Zároveň budou 
moci neusazené osoby požádat o zrušení registrace do 6 měsíců od 
účinnosti novely, pokud se staly povinně plátcem DPH před účinností 
novely a pokud uskutečňují pouze dodání zboží plátci s místem plnění 
v tuzemsku. Novela přináší i změnu místní příslušnosti správce daně 
u neusazených osob. Nově bude správcem daně Finanční úřad pro 
Moravskoslezský kraj (účinnost od 1. září 2016).

Novela zmírňuje sankce v souvislosti s kontrolním hlášením. Jednou 
ročně bude automaticky prominuta pokuta za opožděné podání kon-
trolního hlášení ve výši 1 000 Kč. Ostatní pokuty může na základě 
žádosti plátce správce daně zcela nebo zčásti prominout, pokud pro 
porušení povinností existují ospravedlnitelné důvody. Novela dále ruší 
osvobození při dodání zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném 
skladu a upřesňuje vymezení šestiměsíční lhůty pro úpravu výše daně 
u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Změny v DPH od konce července 2016
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Stávající způsob zdaňování nabytí nemovitých věcí přinášel v  praxi 
značné výkladové nejasnosti, které novela upřesňuje. Mezi nejpod-
statnější změny patří:

• určení poplatníka – je jím vždy nabyvatel a ruší se institut ručení,
• změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí,
• změna způsobu určení základu daně u nabytí nemovité věci smě-

nou,
• změna osvobození nových staveb a jednotek, jsou-li dokončené či 

užívané,
• nabytí vlastnického práva k nemovité věci při převodu jmění na spo-

lečníka je nově  předmětem daně z nabytí nemovitých věcí,
• rozšíření předmětu daně o  prodloužení doby vlastnického práva 

k právu stavby.

Kvůli zjednodušení právní úpravy i  správy daně už nebude v  případě 
nabytí nemovité věci koupí či směnou možné zvolit osobu poplatníka. 
Poplatníkem daně bude vždy nabyvatel nemovité věci. Současně byl 
zrušen institut ručitele, protože ztrácí na významu.

K zásadní změně dochází ve zdaňování nabytí inženýrských sítí. Cílem 
novely je odstranit současnou nejednoznačnou právní úpravu týkající se 
otázky, zda je inženýrská síť ze soukromoprávního pohledu věcí movitou 
či nemovitou. Nově bude dani podléhat pouze úplatné nabytí budovy 
podle katastrálního zákona, která je součástí inženýrské sítě. Předmě-
tem daně by tak již neměly být např. vodovodní a kanalizační potrubí či 
dráty elektrického vedení.

U směny nemovitých věcí nebude nutné stanovit hodnotu pozbývané 
nemovité věci. Dochází tak ke zjednodušení a za sjednanou cenu bude 
považována sjednaná úplata. Pro určení základu daně se sjednaná cena 
porovnává se srovnávací daňovou hodnotou. Ta bude v případě směny 
nemovitých věcí nově určena jako 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné 
ceny podle znaleckého posudku.

Novela zákonného opatření Senátu bude účinná od 1. listopadu 2016.

Zdaňování nabytí nemovitých věcí 
od podzimu jinak
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Od minulého roku mají fyzické osoby povinnost oznamovat správci 
daně osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč. Těm, kteří osvobozený příjem 
převyšující zmíněnou hranici neoznámí, hrozí poměrně citelné pokuty. 
V nově vydaném pokynu teď Generální finanční ředitelství vymezilo, za 
jakých okolností je možné pokuty promíjet.

Osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč se mají správci daně oznamovat ve 
lhůtách  pro podání daňového přiznání za dotčené zdaňovací období. 
Pokud poplatníci osvobozený příjem v  této lhůtě neoznámí, hrozí jim 
nemalé pokuty. Jejich výše je odstupňována podle míry provinění. Pro 
ty, kteří oznámení podají po lhůtě, ale aniž by je vyzval správce daně, je 
stanovena pokuta 0,1 % z částky neoznámeného příjmu. V případě, že je 
poplatník vyzván správcem daně, činí pokuta 10 % z částky neoznámeného 
příjmu. Pokud poplatník povinnost nesplní ani na výzvu v náhradní lhůtě je 
uplatněna sazba pokuty 15 %, efektivně tak dojde ke zdanění příslušného 
příjmu.

Pokutu může správce daně podle zákona prominout, pokud povinnost 
nebyla splněna z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného 
případu ospravedlnit. Tuto poměrně neurčitou formulaci zákona 
Generální finanční ředitelství nyní konkretizovalo v nově vydaném pokynu. 
Míru prominutí stanovilo následovně:
• V  případě, že poplatník povinnost oznámit splní bez výzvy správ-

ce daně do 60 dnů od uplynutí lhůty pro podání přiznání, může se  
dočkat prominutí až 90 % pokuty.

• Pokud poplatník tuto povinnost splní na základě výzvy správce daně 
do 90 dnů po uplynutí lhůty pro podání přiznání, mohl by dosáhnout 
prominutí až 70 % pokuty.

Ospravedlnitelnými situacemi jsou nepříznivý zdravotní stav poplatní-
ka, nebo živelní pohroma, která poplatníka postihla. V takovém případě 
může správce daně prominout až 100 % pokuty. V tomto ohledu je 
třeba upozornit na to, že poplatník musí tvrzení o skutečnostech zaklá-
dajících ospravedlnitelné důvody řádně doložit.

Pouhý ospravedlnitelný důvod však nemusí být k prominutí dostateč-
ný. Podle pokynu musí správce daně současně posoudit, nakolik byly 
poplatníkem porušovány povinnosti při správě daní. Porušení vyjme-
novaná v pokynu pak zásadně snižují možnou výši prominuté pokuty. 
Mezi tyto skutečnosti patří například existence vykonatelného nedo-
platku u poplatníka, pravomocně uložená pokuta za opožděné podání 
daňového přiznání, pořádková pokuta či stanovení daně poplatníkovi 
dle pomůcek.

Komu správce daně promine pokutu 
za neoznámení osvobozeného příjmu?

DAŇOVÉ NOVINKY

| Zahraniční správy budou znát 
obsah českých závazných 
posouzení

| Změny v DPH od konce 
července 2016

| Zdaňování nabytí nemovitých 
věcí od podzimu jinak

| Komu správce daně promine 
pokutu za neoznámení 
osvobozeného příjmu?

| Zdanění pracujících 
důchodců je protiústavní

| Efektivní daňový rok 2015

PRÁVNÍ NOVINKY

| Nenápadná revoluce 
v přestupkovém právu

| Elektronické podepisování 
v novém kabátě

ZE SVĚTA

| Národní rejstříky skutečných 
vlastníků budou propojené

 

Z JUDIKATURY

| Nejvyšší soud naznačil, 
jak rozpoznat nebezpečně 
výhodnou transakci

| Porušování práva k ochranné 
známce nájemcem se týká 
i pronajímatele

| Neodhadnuté dohady

Eva Doložílková
edolozilkova@kpmg.cz
T: +420 222 123 696

Alena Švecová
asvecova@kpmg.cz
T: +420 222 123 618

© 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 | Srpen 20168

Ústavní soud zrušil část zákona o daních z příjmů, která se týká zda-
nění důchodů a penzí důchodců, jejichž ostatní roční příjem (například 
ze zaměstnání, podnikání či pronájmu) je v úhrnu vyšší než 840 000 Kč. 
Důchodci s takovými příjmy měli povinnost do základu daně z příjmů za-
počítat i vyplácený důchod bez ohledu na jeho výši a odvést z něho daň.

Zdaňování důchodů, pokud příjmy převyšují částku 840 000 Kč, zavedl 
stát v roce 2011. Pro roky 2013–2014 se toto opatření zrušilo. Znovu ob-
noveno bylo pro zdaňovací období roku 2015.

Ústavní soud svým rozhodnutím toto opatření zrušil. Vyhověl tak návrhu 
sedmnácti senátorů, podle kterých byl zákon v rozporu se zásadou rov-
nosti a zákazem diskriminace. Ve svém rozhodnutí uvedl soud modelový 
příklad, kdy porovnal situaci dvou důchodců se stejnou výší starobního 
důchodu odpovídající 36násobku minimální mzdy, přičemž výše jejich ji-
ných příjmů se lišila pouze „o korunu“. Daňová zátěž se lišila o více než 53 
tis. korun, což soud označil za porušení principu rovnosti.

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu se důchodcům, kteří mají roční 
příjmy vyšší než 840 tisíc korun, nově nebude z tohoto danit starobní dů-
chod/penze. Příslušná část zákona se ruší ke dni vyhlášení nálezu Ústav-
ního soudu ve Sbírce zákonů. Tedy již v  roce 2016 nebude třeba danit 
důchody kvůli jiným příjmům převyšujícím částku 840 000 Kč.

Uvedené rozhodnutí neovlivní zdanění důchodů, jejichž roční výše pře-
kročí 36násobek minimální mzdy (356 400 Kč v roce 2016). Z částky dů-
chodu přesahující tento limit se platí daň a důchodce je povinen podat 
daňové přiznání za příslušné zdaňovací období. Naprostá většina důcho-
dů je však od daně z příjmů osvobozena, protože na takto vysoké důchody 
(více než 29 700 Kč) dosáhne pouze zlomek důchodců. Průměrný důchod 
v prvním čtvrtletí roku 2016 činil 11 400 Kč.

Rozhodnutí Ústavního soudu není prvním v oblasti zdanění důchodců. Již 
dříve soud vyhověl skupině senátorů a zrušil část zákona o daních z pří-
jmů, která neumožňovala uplatňovat důchodcům základní roční slevu na 
dani ve výši 24 840 Kč.
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Finanční správa hodnotí rok 2015 jako nejúspěšnější ve své historii. Vy-
značoval se zejména zefektivněním správy daní a cel a také bojem proti 
daňovým únikům obzvlášť ve vztahu k DPH. Vyplývá to z výroční zprávy 
Finanční a celní správy.

Daň z přidané hodnoty byla standardně středem zájmu finanční správy 
a loni prošla významnými změnami. Byla zavedena druhá snížená sazby 
DPH ve výši 10 % na léky, knihy a dětskou výživu a rozšířen byl i mecha-
nismus přenesené daňové povinnosti (reverse charge) na další komodity. 
Rozšíření reverse charge bylo jedním z mnoha kroků boje proti karuselo-
vým podvodům. Finanční správa si také pochvalovala postup v projektu 
kontrolního hlášení, který spustila v lednu 2016.

Známá daňová skupina Kobra pokračovala ve svém turné nastartovaném 
v předchozím roce. Významně se tak podílela na zefektivnění spolupráce 
finanční správy, celní správy a policie a přispěla tím i k navýšení daňových 
příjmů. Jako další úspěšný projekt finanční správa hodnotí akci „Pomoc 
Praze“ zaměřenou na plátce DPH s virtuálním sídlem v Praze, spoléhající 
na nižší četnost kontrol než v jiných českých regionech. Berní úředníci se 
v minulém roce zaměřili také na kontrolu daňových subjektů, které skrze 
spřízněné osoby přesouvají zisky do zemí s nižším daňovým zatížením. 
Tyto kroky slavily z hlediska finanční správy velký úspěch ve formě razant-
ního navýšení doměrků na daních, a to o 6,1 mld. Kč (63,5 %).

Daňový rok 2015 tak byl z hlediska výše daňových výnosů dle finanční 
správy rokem doposud nejúspěšnějším. Není překvapením, že první mís-
to v celkovém objemu vybraných daní obhájila DPH, a to s 2,8% meziroč-
ním nárůstem. Pomyslnou druhou příčku, avšak s významným odstupem, 
obsadila daň z  příjmů právnických osob. Meziročně však vzrostl výnos 
daně z příjmu právnických osob o celých 12,1 %. Ve prospěch naplňová-
ní cíle efektivního výběru daní hovoří i pozvolné snižování výše daňových 
nedoplatků, které v porovnání s rokem 2014 klesly o 1,2 %.

Finanční správa oslavuje zejména úspěchy v oblasti výběru daní a potí-
rání daňových úniků primárně v oblasti DPH. Zřetelně také poukazuje na 
svůj budoucí přístup s tím, že nehodlá ve své činnosti jakkoliv polevit. Lze 
tedy jen doporučit, abyste pozorně sledovali každý její krok a byli připrave-
ni na zvyšující se nároky ze strany berních úředníků.
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Zatím bez většího zájmu médií prošel zákonodárným procesem ná-
vrh nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ten 
nahrazuje dvacet šest let starý platný zákon o přestupcích a přináší 
do této hojně aplikované oblasti správního práva několik významných 
změn.

Dosud platná úprava svůj věk nezapře, přestože tato norma byla velice čas-
to novelizována. Nový zákon se proto snaží právní regulaci modernizovat 
a zejména vnést do oblasti správního trestání více systematičnosti. Členění 
správních deliktů na přestupky a na jiné správní delikty dlouhodobě přináší 
problémy stran toho, jaká ustanovení lze použít na řízení o správních delik-
tech – u správních deliktů se v zásadě postupuje podle obecných ustanove-
ní správního řádu, což se ovšem neobejde bez potíží, neboť obecná úprava 
správního řádu zkrátka není stavěná na „trestní“ charakter tohoto řízení.

Postupnou novelizací související legislativy tak zákonodárce vtahuje pod 
působnost nového přestupkového zákona všechny správní delikty bez roz-
dílu. Toto značné rozšíření pojmu „přestupek“ s sebou nevyhnutelně nese 
potřebu vztáhnout odpovědnost za přestupek i na právnické osoby. Zákon 
obsahuje detailní ustanovení o jejich odpovědnosti (v zásadě jde o podob-
nou konstrukci přičitatelnosti, jakou obsahuje zákon o trestní odpovědnosti 
právnických osob).

Nová úprava kromě toho přináší komplexnější regulaci obecných institutů, 
jež jsou známy trestnímu právu – zejména okolností vylučujících protipráv-
nost, spolupachatelství, promlčení, skutkového i právního omylu nebo poně-
kud kontroverzního pokusu přestupku. Jiný problematický institut  – sankci 
zákazu pobytu v obci – už naopak v nové úpravě nenajdeme.

Dosavadní zákon o  přestupcích kromě obecných ustanovení obsahoval 
i zvláštní část sdružující některé přestupky, které nebyly obsaženy ve zvlášt-
ních zákonech upravujících příslušná odvětví. Nová úprava se pod erbem 
systematické čistoty vydává jiným směrem a tyto skutkové podstaty přestup-
ků odkazuje buď do těchto zvláštních předpisů, nebo v případě těch skutečně 
„zbytkových“ do nového zákona o některých přestupcích. Například populár-
ní přestupky v dopravě se přesunou částečně do zákona o silničním provozu, 
zákona o pozemních komunikacích, zákona o drahách a dalších. V novém 
zákoně o některých přestupcích se zabydlí mj. přestupky proti majetku či pro-
ti občanskému soužití.

Na novou úpravu si nepochybně bude třeba zvyknout – zákonodárce na to 
naštěstí občanům nechal poměrně dosti času. Účinnost zákona je stanove-
na na červenec roku 2017.

Nenápadná revoluce v přestupkovém právu
DAŇOVÉ NOVINKY

| Zahraniční správy budou znát 
obsah českých závazných 
posouzení

| Změny v DPH od konce 
července 2016

| Zdaňování nabytí nemovitých 
věcí od podzimu jinak

| Komu správce daně promine 
pokutu za neoznámení 
osvobozeného příjmu?

| Zdanění pracujících 
důchodců je protiústavní

| Efektivní daňový rok 2015

PRÁVNÍ NOVINKY

| Nenápadná revoluce 
v přestupkovém právu

| Elektronické podepisování 
v novém kabátě

ZE SVĚTA

| Národní rejstříky skutečných 
vlastníků budou propojené

 

Z JUDIKATURY

| Nejvyšší soud naznačil, 
jak rozpoznat nebezpečně 
výhodnou transakci

| Porušování práva k ochranné 
známce nájemcem se týká 
i pronajímatele

| Neodhadnuté dohady

© 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 | Srpen 201611

Věra Kočicová
vkocicova@kpmg.cz
T: +420 222 123 869

Martin Kofroň
mkofron@kpmg.cz
T: +420 222 123 745

Filip Horák
fhorak@kpmg.cz
T: +420 222 123 169

Bez odpovídajícího zájmu nejen odborné veřejnosti nabylo 1. červen-
ce účinnosti nařízení EU, pro které se vžilo označení eIDAS. Protože 
čím dál častěji právně jednáme a jednat budeme elektronicky, dotýká 
se nařízení bezprostředně všech občanů EU. Některé aspekty eIDAS 
přitom zřejmě způsobí nežádoucí nejistotu v právním styku.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identi-
fikaci a službách vytvářejících důvěru na vnitřním trhu a o rušení směrnice 
1999/93/ES (eIDAS) spolu s adaptačním zákonem, který čeká na schvále-
ní Senátem, upravují oblast, již dosud v Česku reguloval především zákon 
o elektronickém podpisu. Ten se však adaptačním zákonem ruší.

Nařízení eIDAS obsahuje dva základní okruhy regulace – pravidla pro 
služby vytvářející důvěru (zejména elektronických transakcí) a právní 
rámec pro elektronickou identifikaci (podpisy apod.). Některé změny 
jsou pouze terminologické (pečeť namísto stávající značky), nařízení 
ale obsahuje také změny věcné. Elektronickou pečeť bude moct vyu-
žívat pouze právnická osoba (na rozdíl od značky, kterou mohou dnes 
disponovat i  fyzické osoby). Tato změna může mít negativní dopad 
např. na podnikající fyzické osoby.

Největším benefitem má být deklarovaná jednotnost příslušné úpravy 
v celé EU včetně uznatelnosti jednotlivých „národních“ elektronických 
podpisů v  jiných zemích EU. Nařízení eIDAS však nechává prostor 
pro zavedení řady národních výjimek, čímž se tato výhoda oslabuje, 
a například český zákonodárce je využívá nadmíru aktivně. Mimo jiné  
eIDAS ohrožuje také zavedenou praxi a výklad, který se prosadil i v judi-
katuře, že zprávy odesílané prostřednictvím datových schránek již není 
třeba dále opatřovat elektronickým podpisem. To se sice jeví jako logic-
ké, pomíjí to však zároveň skutečnost, že odeslání dokumentu z datové 
schránky nám nemusí říkat nic o skutečné identitě odesílatele.

Nejproblematičtější část představuje upravená klasifikace elektronických 
podpisů. Důsledkem je nejistota, kdy lze jaký typ elektronického podpisu 
považovat za vlastnoruční podpis. Nařízení eIDAS na jednu stranu „po-
vyšuje“ zcela prostý elektronický podpis (např. patička e-mailu) na pod-
pis vlastnoruční, nejvyšší formu elektronického podpisu (tzv. uznávaný)  
ovšem degraduje rovněž na úroveň pouze podpisu vlastnoručního,  
ačkoliv jej lze využít spíše jako podpis úředně ověřený (tedy nutný kupříkla-
du k dispozicím s nemovitými věcmi). Tyto skutečnosti mohou mít daleko-
sáhlé důsledky pro předepsané formy právního jednání, přičemž dosavadní 
snahy o výklad ze strany ministerstva vnitra nepůsobí příliš přesvědčivě.
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Začátkem července zveřejnila Evropská komise tzv. balíček transpa-
rentnosti v oblasti daní (Tax Transparency Package). Ten obsahuje no-
velizaci AML směrnice (Anti-Money Laundering Directive 2015/849/
EU – směrnice týkající se boje proti terorismu a praní špinavých peněz) 
a směrnice DAC (Directive on Administrative Cooperartion 2011/16/
EU – směrnice o spolupráci v oblasti daní).

Novelizovaná směrnice AML má snížit hranici pro oznamování skutečných 
vlastníků. Zavádí přísnější pravidla pro prověřování klientů finančních institu-
cí a navrhuje přímé napojení národních rejstříků skutečných vlastníků spo-
lečností. Zároveň vyjasňuje národní pravidla ohledně vlastníků svěřenských 
fondů. Do opatření EK spadá dále přijetí seznamu vysoce rizikových států 
z hlediska pravidel boje proti terorismu a praní špinavých peněz a seznamu 
opatření náležité péče pro finanční instituce, pokud budou jednat se zá-
kazníky z těchto států. Změnu dozná v této souvislosti i směrnice o právu 
společností (Company Law Directive 2009/101/EC), která zavádí veřejný 
přístup k  informacím o skutečných vlastnících společností a svěřenských 
fondů.

U  směrnice DAC dochází především k  určitému propojení se  směrnicí 
AML. Daňové správy by měly mít přístup k informacím o skutečných vlast-
nících, které sbírají finanční instituce na základě směrnice AML. Kromě 
již předložených změn Komise avizovala ještě následující budoucí kroky:
• Na základě analýzy pilotního projektu výměny informací o konečných 

skutečných vlastnících (UBO  – ultimate beneficial owners) společ-
ností a fondů Komise navrhne na podzim 2016 právní řešení v této 
oblasti. Připomínáme, že i Česko připravuje povinnou registraci sku-
tečných vlastníků – novelu zákona o některých opatřeních proti lega-
lizaci výnosů z trestné činnosti (tisk 752).

• Na podzim chce Komise zveřejnit návrh týkající se sankcí a dohledu 
nad daňovými poradci a  zprostředkovateli pasivních příjmů (banky, 
obchodníci s cennými papíry apod.). Jeho cílem má být zabránit ag-
resivním daňovým praktikám. Součástí pravděpodobně bude i návrh 
změny Směrnice o společném zdanění úroků a licenčních poplatků, 
kde se Komise chystá navrhnout určitou míru zdanění srážkovou daní 
ve státě zdroje.

• Na rok 2017 Komise plánuje publikovat proceduru pro určení třetích 
států, které svým přístupem usnadňují daňové zneužívání, včetně 
opatření proti těmto státům. Součástí bude i spolupráce s OECD na 
mezinárodním seznamu nekooperujících zemí.

• Připravuje se posílení ochrany nahlašovatelů nekalých praktik v ob-
lasti daní.

Změny směrnic AML a DAC mají být implementovány do národních 
systémů do 1. ledna 2017. Po bezprecedentně rychlém přijetí směrni-
ce ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) a automatické výměny zpráv 
podle zemí (Country by Country Reporting), lze očekávat, že i u těchto 
návrhů bude silná politická vůle všech členských států EU k promptní-
mu schválení a zavedení výše zmíněných opatření.

Národní rejstříky skutečných vlastníků 
budou propojené

DAŇOVÉ NOVINKY

| Zahraniční správy budou znát 
obsah českých závazných 
posouzení

| Změny v DPH od konce 
července 2016

| Zdaňování nabytí nemovitých 
věcí od podzimu jinak

| Komu správce daně promine 
pokutu za neoznámení 
osvobozeného příjmu?

| Zdanění pracujících 
důchodců je protiústavní

| Efektivní daňový rok 2015

PRÁVNÍ NOVINKY

| Nenápadná revoluce 
v přestupkovém právu

| Elektronické podepisování 
v novém kabátě

ZE SVĚTA

| Národní rejstříky skutečných 
vlastníků budou propojené

 

Z JUDIKATURY

| Nejvyšší soud naznačil, 
jak rozpoznat nebezpečně 
výhodnou transakci

| Porušování práva k ochranné 
známce nájemcem se týká 
i pronajímatele

| Neodhadnuté dohady

© 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 | Srpen 201613

Insolvenční zákon chrání věřitele v  případech, kdy se dlužník na pokraji 
úpadku snaží před zahájením insolvenčního řízení zbavit majetku na úkor 
věřitelů nebo některého z nich zvýhodňuje. Když má insolvenční správce 
podezření, že k takovému právnímu jednání došlo, může žalobou usilovat, 
aby bylo zpětně prohlášeno za neúčinné. Obávat by se měl především ku-
pující – žaloba správce bude směřovat proti němu. Pokud správce uspěje, 
je daný obchod neúčinný. Nabyvatel dlužníkova majetku bude povinen vše, 
co výhodně nabyl, vrátit do majetkové podstaty, z níž se následně uspokojí 
i pohledávky ostatních věřitelů. Zaplacenou kupní cenu však zpět nedosta-
ne – částka se v rámci insolvenčního řízení bude považovat pouze za přihlá-
šenou pohledávku. Na její plnou úhradu se však zpravidla v insolvenčním 
řízení dostatek prostředků nevymůže.

Jedním typem napadnutelných jednání jsou úkony, kterými dlužník druhé 
straně plnil bez přiměřeného protiplnění, ať už zcela bezúplatně či za cenu 
podstatně nižší, než je obvyklá cena plnění. Co se takovou cenou rozumí, už 
však zákon neříká. Ustanovení tak musel vyložit Nejvyšší soud (rozsudek sp. 
zn. 29 Cdo 307/2014).

V posuzovaném případě insolvenční správce zpochybnil kupní smlouvu, jíž 
dlužník prodal své nemovitosti oceněné znalcem na 9,96 milionů svému sy-
novi za 7,5 milionů korun. Správce transakci napadl žalobou s tím, že prodej 
za 75 % obvyklé ceny sám o sobě dokazuje, že jde o jednání bez přiměřeného 
protiplnění. Nejvyšší soud tak striktní nebyl. Byť je i podle něj zásadním krité-
riem poměr mezi obvyklou a sjednanou cenou, přihlížet je nutno i k ostatním 
okolnostem sporného úkonu. Převod nemovitostí soud ponechal účinným, 
akcentoval, že dlužník v době prodeje nebyl v úpadku a jeho motivací bylo 
získat dostatek prostředků k vyplacení všech svých exekucí.

Zároveň soud vyslovil důležitý závěr – poměr sjednané a obvyklé ceny v dot- 
čeném případě je nutno považovat za hraniční. Pokud v prospěch účinnosti 
transakce nesvědčí jiné polehčující okolnosti, pak takto nízká cena před sou-
dem neobstojí. Před každou výhodnou koupí by proto kupující měl ověřit fi-
nanční situaci druhé smluvní strany. Zejména tehdy, pokud se sjednaná cena 
bude blížit pouhým třem čtvrtinám obvyklé ceny.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady o dodržování práv duševního 
vlastnictví (č. 2004/48/ES) umožňuje vlastníkovi ochranné známky po-
dat v případě porušování jeho práv žalobu nejen přímo na osobu, která 
jeho práva porušuje, ale také na prostředníka, jehož služby rušitel užívá. 
V českém právním řádu je uvedené upraveno zákonem o vymáhání práv 
z  průmyslového vlastnictví. Nejvyšší soud položil SDEU předběžnou 
otázku, zda je skutečně možné nařídit provozovateli reálného tržiště 
(v  daném případě společnosti DELTA CENTER a.s. jako nájemci pro-
vozujícím „Pražskou tržnici“), aby ukončil protiprávní jednání trhovců 
porušující práva k ochranným známkám a přijal opatření, která zamezí 
dalšímu protiprávnímu jednání.

Podle soudního dvora pojem „prostředník, jehož služby jsou užívány tře-
tími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“, zahrnuje i oso-
bu, která má pronajatu tržnici a  jednotlivá prodejní místa podnajímá tr-
hovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků 
chráněných ochrannými známkami (rozsudek ve věci C-494/15, Tommy 
Hilfiger a další v. Delta Center ze dne 7. července 2016). To znamená, že 
vlastník ochranné známky se může domáhat ochrany svých práv nejen 
vůči jeho narušiteli (konkrétnímu trhovci), ale i vůči provozovateli tržnice. 
Toto rozhodnutí může být významné například pro provozovatele nákup-
ních center, nebo pro jiné podnikatele pronajímající či podnajímající pro-
story sloužící podnikání.

Podmínky pro vydání soudního zákazu, respektive opatření k  nápravě 
vůči uvedenému prostředníkovi jsou pak totožné s podmínkami, které se 
uplatní pro prostředníky zprostředkovávající služby na on-line tržišti. Tyto 
podmínky Soudní dvůr rozvedl již dříve v rozhodnutí L’Oréal (C-324/09). 
Podle něj musí být soudní zákazy na jednu stranu účinné a odrazující, na 
druhou stranu však musí být přiměřené a nesmí vytvářet překážky práv-
ně dovolenému obchodu. Rozhodnutí ve věci Tommy Hilfiger rozhodně 
neznamená, že by měl prostředník vykonávat obecný a soustavný dohled 
nad činností osob, kterým své prostory pronajímá. Měl by však počítat 
s tím, že se na něj může vlastník ochranné známky obrátit s žádostí o za-
mezení protiprávního jednání osob, jimž své prostory prostředník pronají-
má. Takové žádosti je pak třeba vyhovět.
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Nejvyšší správní soud (NSS) se v nedávném rozsudku (9 Afs 203/2015) 
zabýval časovou souvislostí snížení výnosů ve formě přeplatku úhrad 
za poskytovanou zdravotní péči vyúčtovaném v jiném období. Poplat-
ník, zdravotní zařízení, ji chtěl zohlednit jako položku snižující základ 
daně v rámci daňové kontroly. Předmětem sporu bylo určení období, 
v němž by mělo být vyúčtování daňově uplatněno v situaci, kdy nebylo 
účtováno prostřednictvím dohadných položek. Přestože šlo skutko-
vě o poměrně specifickou situaci, z rozhodnutí NSS lze dovodit řadu 
obecných principů:

• NSS připomněl podstatu dohadných položek, tj. že tyto se tvoří 
k nákladům a výnosům, které skutečně prokazatelně vznikly, a pou-
ze není známa jejich přesná výše.

• Klíčové pro určení, zda skutečně mělo být vyúčtování zohledněno 
prostřednictvím dohadných položek, je, zda poplatník ke dni účet-
ní závěrky o nákladu, výnosu či jeho změně věděl či nikoli. Jedinou 
neznámou okolností tak byla přesná výše částky. Dle názoru soudu 
nestačí skutečnost, že okolnosti případné dohadné položky budou 
známy až v období od rozvahového dne do konce lhůty pro podání 
daňového přiznání.

• Soud také zdůraznil, že v případě, kdy je v následujícím období iden-
tifikován neodůvodnitelný významný rozdíl mezi skutečností a  vy-
tvořenou dohadnou položkou, může toto vést k zohlednění rozdílu 
v  předchozích obdobích buď ještě v  rámci podání řádného, nebo 
později dodatečného daňového přiznání. Naopak dodržení správ-
ného způsobu účtování vede k zohlednění rozdílů až v období, kdy 
došlo k jejich vyúčtování.

Právě v době příprav daňových přiznání tak NSS poplatníkům opět při-
pomněl, že dohadné položky a koncept časového rozlišení mají svá pra-
vidla, která není radno podceňovat.
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• Agentura pro podnikání a inovace (dříve CzechInvest) zveřejnila nová 
pravidla pro žadatele a příjemce dotací z OP PIK. Dokument poskytu-
je návod, jak získat podporu z fondů EU, od přípravy podnikatelského
záměru, až po podání žádosti o platbu. Mezi nejvýznamnější oblasti
patří stanovení lhůt napříč životním cyklem projektu, postup pro vypl-
nění a podání žádosti o platbu, úprava podmínek žádosti o přezkum
rozhodnutí o poskytnutí dotace, definice odstranitelných a neodstra-
nitelných chyb v souvislosti s výběrovým řízením či omezení možnos-
ti pronájmu podpořeného majetku po dobu 5 let od okamžiku přijetí
dotace.

• Koncem července byly zveřejněny výsledky první veřejné soutěže
v rámci programu na podporu výzkumu a vývoje ministerstva průmy-
slu a obchodu TRIO. Termín druhé veřejné soutěže je plánován na
druhou polovinu září 2016. V této souvislosti MPO avizovalo možnost
rezervovat si termín pro individuální předběžnou konzultaci k  pod-
mínkám plánované soutěže. Konzultace budou probíhat ve druhé
polovině srpna.

• Nové nařízení vlády (č. 244/2016 Sb.) s  účinností od 29.  červen-
ce 2016 zavádí změny v oblasti vykazování údajů pro statistické účely
(Intrastat). Pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně se už ne-
bude používat kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz, který
zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci
daně z přidané hodnoty. Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet
hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro pře-
počet hodnot při vykazování údajů Intrastatu. Pro přepočet cizí měny
u údajů za referenční období červenec 2016 se použije kurz používa-
ný k výpočtu celní hodnoty, tj., bude použit způsob platný před účin-
ností nové právní úpravy. Pro vykazování údajů za referenční období
srpen 2016 a následující se použije již kurz pro DPH. Seznam vybra-
ného zboží, u něhož se uvádí doplňkový statistický znak, bude sta-
noven Českým statistickým úřadem sdělením zveřejněným ve Sbírce
zákonů. Oprava výkazu se nemusí provádět, nepřesahuje-li hodnota
zboží, ke kterému se chybný či nepřesný údaj vztahuje, 10 000 Kč. Do-
chází tedy ke zvýšení této hodnoty z 1 000 Kč na 10 000 Kč.

• Finanční správa publikovala na svých webových stránkách Pokyn
D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.
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