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Skrytá novela zákona o daních z příjmů přináší 
novou slevu za zastavenou exekuci
V rámci novely zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exeku-
torech a exekuční činnosti (exekuční řád), došlo mimo jiné 
také ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(ZDP), do něhož byla přidána nová sleva z titulu zastavené 
exekuce, a to zákonem č. 286/2021 Sb. s účinností od  
1. 1. 2022. Tato sleva se bude týkat pouze striktně vyme-
zených historických exekučních řízení a zároveň výhradně 
drobných pohledávek nepřesahující 1 500 Kč. Nejedná se 
tedy o dlouhodobý nástroj, ale spíš o dočasné opatření  
v návaznosti na změnu exekučního řádu. 

Exekuční řád se výše zmíněnou novelou snaží zmírnit dluhové 
pasti občanů s drobnými dluhy, a zavádí tak možnost určité typy 
exekucí zastavit. Úprava však cílí pouze na drobné pohledávky 
nepřesahující částku 1 500 Kč plynoucí například z pokut  
v přepravě osob, telekomunikací, regulačních poplatků a kon-
cesionářských poplatků a dále pak pohledávky na pokutách, 
poplatcích za svoz komunálního odpadu atd. Důvody nové úpravy 
jsou tak spíše motivovány sociálně a jsou vedeny snahou zastavit 
například tzv. dětské exekuce.

Kompenzace pro věřitele
Vidíme zde tedy patrnou snahu ochránit dlužníka, nicméně je 
třeba myslet i na věřitele, který po zastavení exekuce nebude 
mít možnost svou pohledávku vymoct. Cílem nové úpravy je 
tedy také určitá kompenzace pro věřitele, který až dosud svoji 
pohledávku po právu vymáhal, investoval do vymáhání nemalé 
prostředky a na zaplacení pohledávky má nárok. Dle důvo-
dové zprávy by v případě oddlužení věřitel od dlužníka obdržel 
přibližně 30 % vymáhané pohledávky. Proto byla v této částce 
určena i náhrada pro věřitele, kterou mu stát poskytne formou 
slevy na dani.

Z výše uvedeného plyne klíčový fakt, že se jedná o přechodnou 
úpravu pro řešení historických exekucí, která nebude apliko-
vána na nově zahájená řízení. Čímž se dostáváme k přechodným 

ustanovením a účinnosti zákona, které ze ZDP nevyčteme, a je tak 
třeba obrátit se do exekučního řádu.

Postup podle exekučního řádu
Podle exekučního řádu by měl exekutor do tří měsíců od účin-
nosti zákona, tedy od 1. 1. 2022, vyzvat oprávněného, resp. věři-
tele ke složení zálohy na náklady exekuce. Nesloží-li oprávněný 
ve stanovené lhůtě zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci 
zastaví. O přiznání náhrady, resp. o výši slevy za zastavenou exe-
kuci potom exekutor rozhodne v usnesení o zastavení exekuce. 
Většina relevantních exekucí by tedy měla být zastavena a sleva 
přiznána počátkem roku 2022. Z tohoto postupu však existují 
výjimky, například pro situace, kdy probíhá zároveň insolvenční 
řízení na majetek povinného atd.

 

Marie Velflová 
mvelflova@deloittece.com

Pokud se tedy vaše společnost zabývá činností, která generuje 
drobné pohledávky, a tyto pohledávky bezvýsledně vymáhá  
v rámci exekučních řízení, potom je tato sleva institut, který by 
vaší pozornosti neměl uniknout.

Do ZDP nám tedy vstupuje nová sleva na dani z titulu 
zastavené exekuce. Z textace příslušného ustanovení plyne, 
že se jedná o pohledávku vymáhanou v exekučním řízení s 
následujícími parametry:

 • Jedná se o pohledávku, která byla předmětem exekuce, 
přičemž hodnota takové pohledávky nepřevyšuje částku  
1 500 Kč.

 •  Částka slevy je dána výší náhrady, kterou oprávněnému 
přizná exekutor při zastavení exekuce, což odpovídá 30 % 
vymáhané pohledávky bez příslušenství.

 •  Musí se jednat o exekuční řízení vedené podle exekučního 
řádu, které bylo zahájeno před 1. 1. 2019 a u kterého v 
posledních třech letech (tj. 2019, 2020 a 2021) nebylo nic 
vymoženo.

Přímé daněDaňové novinky – dReport září 2021

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=545
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Krátkodobý pronájem přes platformy typu 
Airbnb byl městským soudem klasifikován jako 
podnikání
Městský soud v Praze vydal rozhodnutí č. j. 6 Af 20/2020- 28, 
které určilo, že v případě příjmů z krátkodobého pronájmu 
přes platformy typu Airbnb se nejedná o pronájem nemovité 
věci, ale o poskytování ubytovacích služeb.

Městský soud ve svém rozhodnutí uvedl, že v případě krátkodo-
bého pronájmu se nejedná o vztah mezi poskytovatelem ubytování 
a zájemcem, jehož účelem je zajištění bytových potřeb „v celém 
komplexu zajišťování potřeb člověka v jeho materiální i duševní 
rovině“, nýbrž pouhé uspokojení potřeby na ubytování, a tudíž tento 
vztah svojí povahou neodpovídá nájmu, ale poskytování ubytovacích 
služeb. 

Svůj závěr soud opřel zejména o soustavnost činnosti provozované 
za účelem zisku, krátkodobou povahu uskutečněných pronájmů, 
základní požadavky platforem typu Airbnb na poskytovatele uby-
tování spočívající v poskytnutí „služeb“, které jsou hosty očekávány 
(např. poskytnutí toaletního papíru, mýdla, ručníku, povlečení pro 
každou postel atd.), a také běžně pronajímatelem poskytovaný pravi-
delný úklid. Městský soud zároveň uvedl, že případná absence těchto 
doplňkových služeb sama o sobě nemusí být rozhodujícím faktorem 
a i na takzvaný „holý pronájem“ se v případě krátkodobého pronájmu 
může nahlížet jako na poskytování ubytovacích služeb.  

Daňové dopady rozhodnutí
Pokud jde o vlastní daň z příjmu, dopad rozhodnutí by měl být 
poměrně omezený, neboť změna daňového přístupu by u těchto 
příjmů neměla mít vliv na uznatelnost prokazatelně vynaložených 
nákladů. V případě, že pronajímatel uplatňuje paušální výdaje, může 
být klasifikace příjmu jako příjmu ze samostatné výdělečné činnosti 
za určitých okolností dokonce výhodnější, neboť umožňuje nárokovat 
paušál ve výši 40 % (v případě existence patřičného živnostenského 
oprávnění dokonce 60 %) oproti 30 %, která lze uplatnit v případě 
příjmu z nájmu.
 
Na rozdíl od příjmů z pronájmu byly příjmy z podnikání až do konce 
roku 2020 předmětem solidární daně, a proto lze očekávat, že zpětné 
přehodnocení příjmů za období před rokem 2021 u poplatníků  
s vyššími příjmy může vést k doměření této daně. 

Případný nedoplatek však lze očekávat v případě sociálního a zdra-
votního pojištění, neboť zatímco příjmy z pronájmu nejsou před-
mětem pojistného, příjmy z poskytování ubytovacích služeb jakožto 
příjmy z podnikání pojistnému podléhají, a proto existuje riziko jejich 
zpětného doměření, a to včetně souvisejících sankcí. 

Městský soud tak postavil do nelehké situace všechny subjekty, které 
využívají platformu Airbnb a považují přitom dosahované příjmy za 
osvobozené od daně z přidané hodnoty (jako příjmy z pronájmu). 
Takový subjekt dle názoru Městského soudu vlastně bez výjimky 
poskytuje ubytovací služby. Jelikož je platforma Airbnb provozovaná 
osobou neusazenou v tuzemsku, existuje riziko, že se ten, kdo tuto 
platformu využívá pro poskytování ubytovacích služeb, stane osobou 
identifikovanou k dani. To v praxi může znamenat, že pronajímatel 
bude mít okamžitou povinnost z přijetí zprostředkovatelských služeb 
odvádět daň z přidané hodnoty (přičemž v tomto případě povinnost 
registrace není podmíněna dosažením zákonného limitu 1 000 000 
Kč, ale vzniká okamžitě). V případě, že pronajímatel využil služeb  
společnosti Airbnb v minulosti, bude třeba tuto daň zpětně doplatit  
a existuje riziko sankcí. Při dosažení obratu 1 000 000 Kč pak 
dokonce vzniká i povinnost aplikovat DPH na samotné ubytovací 
služby.

Soud svým rozhodnutím víceméně potvrdil názor finanční správy 
deklarovaný v Informaci k daňovému posouzení povinností posky-
tovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další). Uvidíme tedy, jak a zda 
vůbec situaci posoudí Nejvyšší správní soud. 

Vladan Čirka 
vcirka@deloittece.com

Miroslav Filip 
mifilip@deloittece.com

Přímé daněDaňové novinky – dReport září 2021

https://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=7375172
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Daňové zvýhodnění na děti se zvýší, ruší se 
maximální limit pro výplatu měsíčního bonusu
Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon 
 č. 285/2021 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to kon-
krétně v oblasti daňového zvýhodnění na děti upraveného  
v § 35c a § 35d. Obě změny jsou pro poplatníky z hlediska 
daňové zátěže pozitivní.

První změna se týká zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě  
z částky 19 404 Kč za rok na částku 22 320 Kč (měsíčně 1 860 Kč), 
 v případě třetího a dalšího dítěte z částky 24 204 Kč za rok na 
částku 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč). U druhého dítěte si tedy poplat-
ník bude moci snížit daňovou povinnost oproti současnému stavu 
o dalších 243 Kč měsíčně (2 916 Kč ročně), u třetího a dalšího dítěte 
se bude jednat o změnu v rozsahu 303 Kč (3 636 Kč ročně). V případě 
daňového zvýhodnění na první dítě nedochází k žádné změně  
a částka zvýhodnění zůstává na hodnotě 15 204 Kč (měsíčně  
1 267 Kč). 

Přehled současných a nově schválených částek daňového 
zvýhodnění:

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti zákon o daních z příjmů upra-
vuje již pro zdaňovací období 2021 s tím, že nové částky budou 
aplikovány zpětně po skončení zdaňovacího období roku 
2021, a to:

 • v ročním zúčtování daně za rok 2021, nebo

 •  v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021.

Pro poplatníky uplatňující v průběhu roku daňové zvýhodnění na dvě 
děti a více bude tedy velmi důležité požádat zaměstnavatele do 15. 2. 
2022 o provedení ročního zúčtování daně za rok 2021, případně pak 
v zákonných lhůtách podat daňové přiznání.

Zrušení maximálního limitu
Druhá změna zákona o daních z příjmů přináší v § 35d odst. 4 
zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového 
bonusu na dítě ve výši 5 025 Kč. Toto zrušení se na rozdíl od zvý-
šení částek daňového zvýhodnění použije poprvé až pro zdaňovací 
období roku 2022 při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022. 
I nadále však platí ustanovení, že měsíční daňový bonus lze vyplatit, 
pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč.

Michal Czigle 
mczigle@deloittece.com

Přímé daně

 
Daňové zvýhodnění 
– současné částky

Daňové zvýhodnění 
– nové částky

První dítě 15 204 15 204

Druhé dítě 19 404 22 320

Třetí  
a další dítě

24 204 27 840

Daňové novinky – dReport září 2021
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Daňová příležitost
Požádejte o vrácení části daně 
z postoupených sankčních pohledávek
Pokud Vaše společnost postupuje nebo postupovala pohledávky ze 
smluvních sankcí, je namístě posoudit výši související daně z příjmů 
právnických osob a požádat o vrácení části daně.

Přímé daně
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Přehled novinek
Novela zákona o DPH týkající se e-commerce pravidel
Dne 14. září byla v Poslanecké sněmovně konečně schválena novela 
zákona o DPH měnící mimo jiné pravidla pro zásilkový obchod se 
zbožím. Pokud novelu podepíše prezident ČR, měla by být nepro-
dleně vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Prominutí DPH u dodání respirátorů
Došlo k dalšímu prodloužení prominutí DPH v případě dodání 
respirátorů, a to až do 31. 10. 2021. Prominutí opět dopadá nejen na 
dodání, ale i na intrakomunitární pořízení či dovoz tohoto zboží.

Pohled NSS na tzv. majetek vytvořený vlastní činností
Ve svém nedávném rozhodnutí ve věci 2 Afs 232/2020-70 odmítl 
Nejvyšší správní soud pohled Generálního finančního ředitelství na 
problematiku vzniku majetku vytvořeného vlastní činností. Na rozdíl 
od GFŘ dovodil NSS, že by takový majetek mohl vzniknout i tehdy, 
dojde-li k dodání stavby na klíč jediným dodavatelem.

Ručení a platba na nezveřejněný účet optikou rozhodnutí NSS
V případu 2 Afs 382/2019-33 dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, 
že při úhradě za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebyl 
zveřejněn správcem daně, nevzniká automaticky ručení za DPH 
příjemci plnění. Dle názoru soudu je nezbytné testovat dobrou víru 
příjemce plnění, tj. zda věděl nebo vědět měl a mohl, že DPH nebude 
dodavatelem uhrazena. Závěr soudu je v rozporu s běžnou praxí 
Finanční správy ČR. 

Judikatura SDEU

Prodloužené záruky pohledem SDEU
Soudní dvůr EU v případu C–695/19 Rádio Popular komentoval 
zprostředkování prodloužených záruk na zboží. V dané situaci byla při 
prodeji zboží kupujícímu nabízena možnost uzavření smlouvy mezi 
pojišťovnou a kupujícím. Prodávajícím zboží byla vybrána od zákaz-
níka odměna za prodlouženou záruku. SDEU takto vybírané peníze 
označil za úplatu za osvobozené plnění (zprostředkování pojištění), 
jejíž celá hodnota musí vstoupit do výpočtu koeficientu pro krácení 
odpočtu daně na vstupu. Domníváme se, že dané rozhodnutí může 
vést ke změnám v praktickém přístupu k prodeji prodloužených 
záruk v ČR.

Podoba faktury pro účely DPH
V případu C–156/20 Zipvit analyzuje generální advokát SDEU to, za 
jakých okolností vzniká nárok na odpočet daně příjemci zdanitelného 
plnění a jakou podobu musí mít pro dané účely faktura vystavená 
jeho poskytovatelem. Pohled generálního advokáta by mohl vnést 
světlo do pravidel pro nárok na odpočet u plnění, za něž příjemce 
plnění nic nehradí (případně hradí jen část ceny).

Tomáš Brandejs 
tbrandejs@deloittece.com

Nepřímé daněDaňové novinky – dReport září 2021
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V hlášení Intrastat dojde od 1. ledna 2022  
ke změnám 
Podle nařízení vlády k provedení některých ustanovení cel-
ního zákona v oblasti statistiky ze dne 23. srpna 2021 dojde 
s účinností od 1. 1. 2022 ke změnám v hlášeních Intrastatu. 
Nové nařízení vlády bylo zpracováno ve spolupráci s Českým 
statistickým úřadem a nahradí stávající právní úpravu, tedy 
nařízení vlády č. 244/2016 Sb. Hlavním důvodem nahrazení 
stávající právní úpravy je rozsáhlá změna přímo použitelné 
právní úpravy EU v oblasti statistiky o obchodu se zbožím 
mezi členskými státy EU.

V první řadě dojde ke změnám terminologie vyplývajícím z nové 
právní úpravy EU. Nově budou místo pojmů „přijetí zboží z jiného 
členského státu EU“ a „odeslání zboží do jiného členského státu EU“ 
používány pojmy „dovoz zboží z jiného členského státu EU“  
a „vývoz zboží do jiného členského státu EU“. 

Zásadní změnou je rozšíření okruhu údajů, které bude nutné sbírat  
v souvislosti s odesláním zboží, dle nové terminologie tedy s vývozem 
zboží, do jiného členského státu Evropské unie. Kromě stávajících 
údajů o vyvezeném zboží budou zpravodajské jednotky nově povinny 
vykazovat také údaje o zemi původu vyváženého zboží  
a daňovém identifikačním čísle nebo obdobném čísle, které je 
používáno pro účely daně z přidané hodnoty a bylo přiděleno 
partnerskému subjektu v členském státě EU, kam bylo zboží 
vyvezeno. Okruh údajů, které je zapotřebí sbírat o zboží dováženém 
z jiných členských států Evropské unie, zůstane stejný. Oproti součas-
nému stavu nedojde ani k jeho rozšíření, ani k jeho zúžení.

Dále jsou zavedeny i další drobné změny, například navýšení limitu 
pro souhrnné vykazování malých zásilek z 200 na 400 eur nebo vyka-
zování množství v doplňkových měrných jednotkách zaokrouhleně 
na celá čísla (pokud je hodnota vyšší než jedna) a další. 

Novinka v podobě zjednodušeného hlášení
Nejvýznamnější věcnou změnou v nařízení vlády je pak možnost 
zpravodajské jednotky vykazovat zjednodušeným způsobem,  
a to prostřednictvím zjednodušeného hlášení. Tento zjednodušený 

způsob vykazování budou moci zpravodajské jednotky využít, pokud 
splní následující podmínky: objem obchodu se zbožím s jinými člen-
skými zeměmi Evropské unie v daném směru za předchozí kalen-
dářní rok nepřesáhl 20 mil. Kč a současně zpravodajská jednotka 
neobchoduje s komoditami, jejichž seznam bude stanoven sdělením 
Českého statistického úřadu ve formě číselníku, který bude zveřejněn 
ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. K tomu, aby zpravodajské 
jednotky nesplnily podmínku zjednodušeného vykazování, tedy 
postačí, aby obchodovaly s některou z komodit, které budou uve-
deny ve výše zmíněném sdělení Českého statistického úřadu.

Na nové požadavky plynoucí z nařízení vlády bude reagovat i aplikace 
taxCube, která zjednodušuje a automatizuje proces přípravy DPH 
reportů a hlášení Intrastat. Nástroj také umožňuje uživatelům porov-
návat rozdíly mezi údaji vykazovanými v DPH reportech a v hlášeních 
Intrastat za jednotlivá období a reagovat tak rychle na případné 
dotazy správců daně nebo celního úřadu. Již v současné době nabízí 
možnost do evidence Intrastat vkládat daňová identifikační čísla 
obchodních partnerů a také zemi původu zboží, a to bez ohledu na 
to, zda se jedná o transakce týkající se přijetí nebo odeslání zboží. 
Pokud ve zdrojových datech chybí nějaké údaje, např. daňové identifi-
kační číslo nebo váha, je možné je pomoci automatického „Vlookupu“ 
doplnit z jiných reportů.

Martina Matějíčková 
mmatejickova@deloittece.com

Šárka Kovářová 
skovarova@deloittece.com

Nepřímé daně

Zajímají vás podrobnější informace k připravovaným změnám? 
Potřebujete asistenci v oblasti vykazování údajů v Intrastatu? 
Nebo se chcete dozvědět více o taxCube? Pak nás neváhejte 
kontaktovat, rádi vám pomůžeme. 

Daňové novinky – dReport září 2021

https://market.deloitte.cz/product/kontroni-hlaseni-dph-snadno-v-taxcube?utm_source=blog&utm_medium=dreport.cz&utm_campaign=related_services
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Krátce z mezinárodního zdanění
Evropská komise: Veřejná konzultace týkající se definování 
zdanitelné přítomnosti (ATAD 3) byla ukončena
Veřejná konzultace iniciativy Evropské komise týkající se zavedení 
pravidel definujících zdanitelnou přítomnost (tj. minimal 
substance presence) byla ukončena dne 27. srpna 2021. Evropská 
komise v rámci iniciativy sleduje cíle EU, která v uplynulých letech 
přijala opatření proti nekalým a agresivním daňovým praktikám 
používaným přeshraničními poplatníky ke snižování jejich daňových 
povinností. Iniciativa Evropské komise se zaměřuje na společnosti 
bez majetku a podstaty, které nevykonávají skutečnou ekonomickou 
činnost (tj. fiktivní společnosti, prázdné „schránky“), které jsou ale 
využívány v rámci agresivních daňových plánů. Právním základem 
této iniciativy je čl. 115 Smlouvy o fungování EU o přibližování zákonů 
členských států, které mají přímý vliv na založení či fungování 
vnitřního trhu. Zamýšleným ekonomickým dopadem této iniciativy je 
znesnadnit daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem  
a snížení ekonomické atraktivity zakládání fiktivních podniků.    

Nové požadavky na definici a výkaznictví fiktivních společností by 
Evropská komise měla zveřejnit ve 4. čtvrtletí roku 2021. Pravidla 
by měla být účinná od 1. čtvrtletí roku 2022. Další vývoj budeme 
sledovat.

Německo: Nové pokyny k řešení sporů dohodou (MAP)
Německé Spolkové ministerstvo financí nedávno vydalo pokyny, dle 
kterých lze postupovat při řešení sporů dohodou (MAP) v rámci smluv 
o zamezení dvojímu zdanění, arbitrážní úmluvy (90/436) a směrnice 
2017/1852 o mechanismech řešení daňových sporů (dále jen 
„Směrnice“). Pokyny MAP objasňují vztahy mezi různými procedurami 
řešení sporů, poskytují obecný přehled procesu zahájení řešení sporů 
(včetně údajů a informací, které je třeba doložit), objasňují samotnou 
proceduru řešení sporu dohodou a implementaci vzniklé dohody 
v souladu se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění, arbitrážní 
úmluvy a Směrnice.  

Proces řešení sporů na základě většiny smluv o zamezení dvojímu 
zdanění, arbitrážní úmluvy i Směrnice musí být zahájen do tří let 
od samotného vzniku sporu. Pokud smlouva nestanovuje dobu 
promlčení, je třeba zahájit proces řešení sporů do čtyř let. Plná verze 
pokynů MAP je k dispozici zde (pouze německy).

Nizozemsko: Soudní interpretace pojmu „mezinárodní 
doprava“ pro účely zamezení dvojímu zdanění příjmů 
plynoucích ze zaměstnání
Odvolací soud v Amsterdamu nedávno zveřejnil rozhodnutí, ve 
kterém objasnil interpretaci pojmu „mezinárodní doprava“ pro účely 
článku 15(3) francouzsko-nizozemské smlouvy o dani z příjmu  
a majetku a souvisejícího zamezení dvojímu zdanění příjmu. 

Článek 15(3) smlouvy ustanovuje, že odměna, kterou pobírá rezident 
jednoho ze smluvních států ze zaměstnání vykonávaného na lodi 
či v letadle v rámci mezinárodní dopravy, případně na lodi, která je 
součástí vnitrostátní lodní přepravy, bude zdaněn pouze v tomto státě 
(tj. ve státě rezidence).  

Soud uvedl, že pro účely zamezení dvojímu zdanění musí být let mezi 
různými zeměmi klasifikován jako mezinárodní doprava, zatímco let  
v rámci jedné země nikoli. Plná verze soudního rozhodnutí je 
k dispozici zde (pouze nizozemsky).

Ukrajina: Automatická výměna údajů o finančních účtech 
začne nejpozději do konce roku 2023 
Dne 30. srpna 2021 se Ukrajina zavázala k implementaci 
mezinárodního Standardu pro automatickou výměnu informací  
o finančních účtech v daňových záležitostech (AEOI), a to nejpozději 
do roku 2023. Ukrajina se stala 118. členskou zemí globálního fóra, 
která se zavázala, že začne uplatňovat AEOI ke konkrétnímu datu.   

Standard AEOI, který již byl implementován ve více než 100 
jurisdikcích, má pomoci Ukrajině generovat dodatečné daňové výnosy 
tím, že jí umožní identifikovat případy daňových úniků a napomůže 
zvýšit dodržování daňových zákonů. 

Připomeňme, že v České republice dochází k výměně údajů  
o finančních účtech již od roku 2017. Přehled o stavu implementace 
standardu v jednotlivých jurisdikcích je k dispozici zde. 

Belgie-Lucembursko: Úprava režimu pro přeshraniční 
pracovníky
Dne 31. srpna 2021 se ministerstva financí Lucemburska a Belgie 
dohodla na úpravě režimu pro přeshraniční pracovníky, a to v podobě 
navýšení počtu pracovních dnů, po které lze vykonávat práci mimo 
Lucembursko či Belgii, z 24 dnů na 34 dnů. Nová pravidla budou 
účinná od roku 2022 a očekává se, že zůstanou v platnosti po dobu 
10 let.  

Podle stávajícího 24denního pravidla může belgický rezident pracující 
pro lucemburského zaměstnavatele v Lucembursku pracovat až 24 
dní v roce mimo Lucembursko a zároveň danit svůj příjem výhradně  
v Lucembursku. Podobně lucemburský občan pracující pro belgického 
zaměstnavatele v Belgii odvádí daně výhradně v Belgii, pokud doba 
jeho práce mimo Belgii nepřekročí 24 dnů.  

Austrálie: Aktualizace pravidel daňové podpory výzkumu  
a vývoje
Australská vláda oznámila následující změny pravidel daňové podpory 
výzkumu a vývoje. Tato pravidla jsou účinná od 1. července 2021. 
V rámci změn došlo k permanentnímu navýšení stropu pro výdaje 
na výzkum a vývoj ze 100 mil. na 150 mil. australských dolarů, byly 
upraveny mechanismy pro zpětné nárokování odpočtu a také 
zavedena pravidla pro daňovou kompenzaci v rámci stanovených 
rozmezí.

Kateřina Krchnivá 
kkrchniva@deloittece.com 

Tereza Petrášová 
tpetrasova@deloittece.com
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2021-08-27-merkblatt-zu-internationalen-verstaendigungs-und-schiedsverfahren-streitbeilegungsverfahren-auf-dem-gebiet-der-steuern-vom-einkommen-und-vom-vermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:873&showbutton=true
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition-9789264267992-en.htm
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition-9789264267992-en.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/AEOI-Commitments.pdf
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Plán OECD pro mezinárodní zdanění: Dvoupilířový 
systém pro řešení daňových výzev vyplývajících  
z digitalizace a globalizace ekonomiky
Inkluzivní rámec OECD/G20 pro řešení problému eroze základu 
daně a přesouvání zisku do zemí s výhodnějšími daňovými 
režimy (projekt BEPS) schválil dvoupilířový systém řešení 
daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace 
ekonomiky. Poslední představená verze návrhů však naznala 
oproti původně avizovanému konceptu různé úpravy, 
k nimž patří např. zahrnutí všech nadnárodních společností 
s určitými parametry pod regulaci prvního pilíře, tedy nikoliv 
pouze tzv. technologických obrů. 

Se vstupem do tohoto systému, jehož detailní plán implementace by 
měl být dokončen v průběhu října 2021, souhlasilo již 132 zemí. 

Cíle dvoupilířového plánu
Cílem prvního pilíře je dle OECD zajistit spravedlivější rozdělení zisků 
a práva na zdanění mezi jednotlivé země u největších nadnárodních 
podniků, tj. společností s globálním obratem přesahujícím 20 miliard 
eur a ziskovostí převyšující 10 %. Cílem druhého pilíře je omezit 
daňovou konkurenci díky zavedení globální minimální sazby daně 
z příjmů právnických osob ve výši 15 %. Pravidla zavedená prvním 
pilířem by měla být relevantní pro cca 100 největších společností, 
avšak druhý pilíř by se mohl týkat až stovek dalších nadnárodních 
podniků. Dle OECD se očekává, že první pilíř každoročně přinese více 
než 100 miliard dolarů pro každou přerozdělenou jurisdikci. Druhý 
pilíř by pak měl globálně vygenerovat 150 miliard dolarů nových 
daňových příjmů za rok. 

První pilíř
V rámci prvního pilíře bude pro testování, zda daná jurisdikce splňuje 
požadavky na alokaci zisku, použito pravidlo určující zdanitelnou 
přítomnost tohoto podniku v rámci dané jurisdikce (tzv. nexus 
rule). Výnos připadne jurisdikci, na jejímž území dochází k využití/
spotřebě zboží či služeb. Předpokládá se, že pro vybrané specifické 
transakce budou stanovena zvláštní pravidla. V systému prvního pilíře 
bude zisk či ztráta daného nadnárodního podniku vycházet z účetního 
zisku s drobnými úpravami. Vykázanou daňovou ztrátu bude možné 
přenést do dalších období. Pro zamezení dvojímu zdanění budou 
využívány standardní metody (tj. metoda zápočtu či metoda vynětí). 
OECD očekává, že první pilíř přinese nová mezinárodní daňová 
pravidla, jež umožní zrušit veškeré dosud zavedené speciální režimy 
daně z digitálních služeb a další podobná opatření. Zatím se však 
jedná spíše o obecné koncepty a konkrétní parametry implementace, 
tedy jak bude alokace fungovat a jak se návrhy promítnou do smluv  
o zamezení dvojímu zdanění, zatím nejsou známy.

Druhý pilíř
Druhý pilíř bude založen na dvou hlavních pravidlech na úrovni 
konkrétních zemí: 

1) pravidlo pro zahrnutí příjmu (IIR), které na mateřskou 
společnost uvalí penalizační „dorovnávací“ daň s ohledem na 
nízce zdaněný příjem dceřiných společností (tzn. CFC přístup),  

2) a pravidlo nízkého zdanění (UTPR), které limituje odpočty/
náklady. 

 
Kromě těchto dvou vnitrostátních pravidel bude použito také smluvní 
pravidlo zdanitelnosti (STTR). Na základě STTR bude možné, aby 
jurisdikce, kde má příjem zdroj, uvalily omezenou zdrojovou daň na 
určité platby mezi spřízněnými osobami, které jsou zdaněny nižší než 
minimální sazbou. Pravidlo STTR bude uplatnitelné jako daň uhrazená 
na základě Globálních pravidel proti erozi daňového základu (GloBE), 
která budou mít status společného přístupu. Pravidla GloBE budou 
platit pro nadnárodní podniky, jejichž obrat přesahuje 750 mil. eur 
(stejný limit jako pro CbC reporting). Minimální sazba používaná pro 
účely IIR a UTPR by měla být 15 %, minimální sazba pro STTR se bude 
pohybovat od 7,5 % do 9 %.

Další kroky
Plán implementace dvoupilířového řešení by měl být dokončen v říjnu 
2021. Jakmile bude zveřejněn, budeme vás informovat o konkrétních 
návrzích a způsobu jejich promítnutí do smluv o zamezení dvojímu 
zdanění – případně o dopadech do lokální legislativy. Dle prohlášení 
OECD se očekává, že modelová legislativa, implementační pokyny  
a (nová) vícestranná dohoda pro implementaci budou připraveny  
v průběhu roku 2022 a proces implementace započne v roce 2023. 

Vlastní plán, jak se vyrovnat s výzvami digitální ekonomiky, zpracovává 
také Evropská unie. Jak jsme vás již informovali, Evropská komise 
pracuje na Novém rámci pro daňovou politiku, jehož obecný časový 
harmonogram byl představen v květnu 2021. V červenci 2021 měl být 
zveřejněn návrh na novou podobu digitální daně. Ten byl však odložen 
na říjen, což Evropské komisi dává větší prostor seznámit s procesem 
implementace dvoupilířového závěru OECD.  

Tereza Petrášová 
tpetrasova@deloittece.com

Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
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Slovensko: Pravidla pro ovládané zahraniční 
společnosti platí i pro fyzické osoby

S účinností od 1. ledna 2022 bude na Slovensku rozšířena 
legislativní úprava pravidel pro ovládané zahraniční spo-
lečnosti (Controlled Foreign Company), tzv. CFC pravidla, 
i na fyzické osoby. Mělo by tak dojít ke zdanění podílů na 
zisku zahraničních ovládaných společností již ve chvíli 
jejich potenciálního nároku poplatníka (pozn. „daňov-
níka“ v kontextu slovenské legislativy), nikoliv až při jejich 
vyplacení. Pravidla se poprvé použijí při podání daňového 
přiznání za rok 2022.

Záměrem těchto opatření je předcházet agresivnímu daňo-
vému plánování a omezení odklonění příjmů do zahraničí, a to 
zejména do zemí s nízkým nebo žádným daňovým zatížením (tzv. 
daňových rájů). Příkladem takové činnosti je přesunutí příjmů 
do zahraničních schránkových společností, které jsou přímo či 
nepřímo vedené slovenskými fyzickými osobami, a to např. pře-
směrováním fakturace za služby reálně provedené na Slovensku 
nebo přesunem právního vlastnictví aktiv, která generují příjem. 

Nová pravidla se aplikují v případě, že fyzická osoba (rezident 
Slovenské republiky) sama nebo společně se závislými osobami 
vykonává skutečnou kontrolu nebo má v ovládané zahraniční 
společnosti účast vyšší než 10 %. Zároveň se pravidla aplikují  
v případě, kdy je ovládaná zahraniční společnost daňovým rezi-
dentem nespolupracujícího státu z pohledu slovenské legislativy 
nebo pokud je efektivní zdanění společnosti nižší než 10 %.

Pokud má fyzická osoba účast na ovládané zahraniční společ-
nosti, základem pro přiřazení částky příjmu je výsledek hospo-
daření ovládané zahraniční společnosti snížený o prokazatelně 
zaplacenou daň z příjmů právnické osoby nebo obdobnou daň 
v zahraničí v rozsahu, v jakém by měl nárok na vyplacení podílů 
na zisku (dividend). Zjednodušeně řečeno, jde o takovou část 

výsledku hospodaření ovládané zahraniční společnosti, která 
by potenciálně mohla být rozdělena mezi vlastníky jako podíl na 
zisku. Pokud jde o subjekt, na němž nemá poplatník majetkovou 
účast, ale vykonává skutečnou kontrolu nad tímto subjektem, 
přiřadí se částka příjmu podle výše skutečné kontroly.

Přísnější pravidla jsou tedy aplikována pro společnosti zřízené 
v tzv. nespolupracujících státech. Na přiřazený dosud nevypla-
cený příjem se proto uplatní sazby ve výši 35 % pro společnosti 
usazené v nespolupracujících státech a 25 % pro ostatní společ-
nosti. Nastavená pravidla tak budou nutit ovládanou zahraniční 
společnost podíly na zisku skutečně vyplatit, aby si fyzická osoba 
mohla následně započíst daň již vybranou z těchto přiřazených 
podílů na zisku.

Adriána Slobodová 
aslobodova@deloittece.com

Martin Chlebec 
mchlebec@deloittece.com
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Existují tři výjimky z uplatnění CFC pravidel pro fyzické 
osoby: 

1. Přiřaditelné příjmy fyzické osoby nepřekračují 100 tisíc eur,

2. CFC pravidla aplikuje již právnická osoba, nebo

3. právnická osoba je z členského státu EU nebo EHP, přičemž 
je prokazatelné, že příjmů dosahuje skutečnou ekonomickou 
činností. 
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Co se změnilo od 2. srpna 2021 pro cizince 
dlouhodobě pobývající v Česku
Po dvou letech jsme se dočkali další novely zákona  
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně 
některých zákonů s tím souvisejících předpisů. Pojďme si 
krátce shrnout, k jakým hlavním změnám došlo a koho se 
týkají. 

1. Výměna průkazu – sbohem papírové doklady 
Pro rodinné příslušníky občanů EU je stanovena povinnost 
výměny stávajících dokladů za nové, biometrické doklady.  
Pozor, platnost všech nebiometrických dokladů skončí dne  
3. 8. 2023, tedy doporučujeme změnu učinit dříve než později! 
Výměna stávajících dokladů za nové, biometrické doklady je 
bezplatná. Nová biometrická kartička se vám také lépe vejde do 
peněženky…  

2. Občané EU 
Pokud se občan EU rozhodne požádat o potvrzení  
o přechodném pobytu, nově se tomuto potvrzení říká osvědčení 
o registraci. To správní orgán vystaví standardně na 10 let  
a nemění se ani formát dokladu, tj. skládací knížka ve formátu 
A6 bez biometrických údajů. Nově tento úkon podléhá 
správnímu poplatku ve výši 200 Kč.

3. Zpoplatnění některých žádostí 
Správní poplatek ve výši 200 Kč je nově zaveden i pro rodinné 
příslušníky občanů EU a pro žádosti o vydání povolení  
k trvalému pobytu občana EU. Nezapomeňte, že veškeré 
správní poplatky lze hradit pouze v podobě kolkových známek, 
na platební terminály si budeme muset bohužel ještě pár let 
počkat.

4. Brexit  
Občané Velké Británie, kteří v Česku pobývali před brexitem  
a mají zde přechodný nebo trvalý pobyt, si musí do 31. 8. 2022 
vyměnit svou „skládací knížku“ za biometrický doklad. Stejně tak 
musí učinit i jejich rodinní příslušníci. 

5. Komplexní zdravotní pojištění 
Cizinci nespadající do systému veřejného zdravotního pojištění 
(případně se na ně uplatní jiná výjimka) mají povinnost uzavřít 
do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění 
v rozsahu komplexní zdravotní péče. To bude možné nově 
uzavřít pouze s Pojišťovnou VZP, a.s., odpadá tudíž práce 
s porovnáváním ceny a rozsahu pokrytí mezi jednotlivými 
pojišťovnami. Cestovní zdravotní pojištění sjednané před  
2. srpnem 2021 zůstane v platnosti i do budoucna. 

6. Novorozenci v systému veřejného zdravotního pojištění 
Nově bude pojištěncem veřejného zdravotního pojištění také 
dítě narozené matce cizince s dlouhodobým pobytem.  
V systému nicméně bude miminko pouze do konce 
kalendářního měsíce, v němž završilo 60 dní věku. Tedy 
pokud např. čekáte přírůstek do rodiny 20. 9. 2021, do 30. 11. 
2021 bude dítě v systému veřejného zdravotního pojištění. 
Nezapomeňte ho nahlásit do 8 dnů od narození příslušné 
zdravotní pojišťovně a také za novorozence pojištění zaplatit. 
Následně bude mít dítě komplexní zdravotní pojištění. 

7. Blízký a vzdálený rodinný příslušník občana EU 
Zákon o pobytu cizinců nově rozlišuje mezi blízkými  
a vzdálenými rodinnými příslušníky. Mezi vzdálené rodinné 
příslušníky zákon řadí nesezdané páry (druh, družka), osoby, 
u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní 
péči daného občana EU apod. Těmto vzdálených rodinným 
příslušníkům doporučujeme výměnu dokladu ještě dříve, neboť 
pokud to nestihnou do 31. 8. 2022, nezůstane jim zachováno 
postavení rodinných příslušníků blízkých. 

8. Změna některých náležitostí pro podání žádosti 
Kromě zavedení správních poplatků se mění i náležitosti pro 
vzdálené rodinné příslušníky. Ti nově musí prokazovat příjmy  
a komplexní zdravotní pojištění. 

Eva Drhlíková 
edrhlikova@deloittece.com

Imigrace

Zákon o pobytu cizinců se spolu s daňovým řádem řadí mezi 
nejsložitější právní předpisy. Jazyková bariéra, byrokracie, dlouhé 
čekací lhůty, neustále se měnící podmínky pro příjezd do Česka, 
to vše zamotá hlavu nejednomu cizinci. Nebojte se své problémy 
svěřit do rukou našich odborníků!
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EU přijala nová pravidla pro obchodování se 
zbožím dvojího užití
Dne 9. září 2021 vstoupilo v platnost přepracované znění 
EU nařízení (tzv. recast), které upravuje obchod se zbo-
žím dvojího užití. Recast nařízení mění mimo jiné definici 
osoby vývozce, tj. osoby, která odpovídá za získání pří-
slušné licence a plnění dalších předepsaných povinností. 
Definice vývozce pro účely vývozu zboží dvojího užití se 
nově přibližuje definici vývozce ve smyslu celní legislativy. 

Přepracované nařízení (s jehož příchodem bylo předchozí nařízení 
Rady 428/2009 zrušeno) nově zavádí také další druhy všeobec-
ných licencí pro určité transfery technologií v rámci skupiny a pro 
kryptografické zboží. Nařízení dále stanovuje nové požadavky na 
interní programy pro dodržování předpisů a zavádí nové kontroly, 
které se vztahují na poskytování technické pomoci týkající se dual 
use zboží. Dříve se tyto kontroly vztahovaly pouze na případy, kdy 
společnost zároveň dodává kontrolované zboží či software.

Recast nařízení zavádí rovněž kontroly vývozu pro situace, kdy 
si je vývozce vědom, že technologie pro kybernetický dohled, 
jenž umožňuje monitorování, shromažďování a analýzu dat z IT 
systémů, mohou být určeny k porušování lidských práv. Mění se 
také délka platnosti licencí a povinná doba archivace souvisejících 
dokladů. 

Porušení předpisů v oblasti dual use zboží je přestupkem podlé-
hajícím pokutám až do výše 20 mil. Kč, který může v budoucnu 
ohrozit udělení licence pro další vývozy a znemožnit tak obcho-
dování na neunijních trzích. Závažná a úmyslná porušení dual use 
legislativy upravuje i trestní zákoník.

Olga Kalousová 
okalousova@deloittece.com

Ostatní

Zboží dvojího užití (tzv. dual use) je zboží s legitimním civilním 
využitím, které však může být současně použito pro vývoj nebo 
výrobu zbraní hromadného ničení či porušování lidských práv.

Vývoz dual use zboží mimo EU je podmíněn předchozím získáním 
licence, v některých případech postačuje registrace. Při obcho-
dování s dual use zbožím v rámci EU je třeba plnit předepsané 
administrativní povinnosti a v případě vybraných druhů zboží také 
získat povolení k vnitrounijní přepravě. Licenčnímu řízení mohou 
podléhat také služby, jako je technická pomoc, poskytnutí soft-
waru či zprostředkovatelské služby.

Pokud vás zajímají podrobnější informace či potřebujete asistenci 
v oblasti obchodování se zbožím dvojího užití, neváhejte 
a kontaktujte nás. 

Daňové novinky – dReport září 2021



15

Kdy hrozí penále při podání dodatečného 
daňového přiznání?
Většina daňových subjektů má již zažité pravidlo, že při 
dobrovolném podání dodatečného daňového přiznání 
nevznikne daňovému subjektu povinnost uhradit penále, 
které představuje 20 % doměřené daně. Smyslem tohoto 
pravidla je finančně motivovat daňové subjekty, aby 
dobrovolně přiznaly a uhradily správci daně opomenutou 
daňovou povinnost. Toto pravidlo však doznalo s účinností 
od 1. ledna 2021 novelou daňového řádu významné změny. 
Generální finanční ředitelství k této problematice vydalo  
i metodický pokyn, který tuto změnu blíže vysvětluje. 

Právní úprava
Základní pravidlo, že povinnost uhradit penále nevzniká z daně 
dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání nebo 
dodatečném vyúčtování, na jehož základě došlo k doměření daně, 
bylo po novele zachováno. Zároveň však bylo doplněno, že toto 
neplatí, pokud bylo dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné 
vyúčtování nepřípustné. Současně došlo novelou daňového řádu 
k rozšíření situací, kdy je dodatečné daňové přiznání nepřípustné, 
což má velmi nepříjemný následek, a to vznik penále i v některých 
případech dobrovolně podaných dodatečných přiznání.

Dodatečné daňové přiznání je podle novelizovaného daňového 
řádu nepřípustné hned v několika situacích, které jsou v zákoně 
vymezeny. Například jde o případ, kdy bylo dodatečné přiznání 
podáno v průběhu doměřovacího řízení, tj. do okamžiku pravo-
mocného rozhodnutí o stanovení daně na základě podaného 
předchozího dodatečného daňového přiznání. 

Metodický pokyn
Na základě této změny tak nově vznikne daňovému subjektu 
povinnost uhradit penále. Může to být například v níže uvede-
ných situacích, které uvádí Generální finanční ředitelství ve svém 
metodickém pokynu:

 • Daňový subjekt podá druhé dodatečné daňové přiznání 
v době, kdy správce daně ještě neukončil řízení o dříve 
podaném dodatečném daňovém přiznání. Přitom není 
nutné, aby správce daně o prvním dodatečném daňovém 
přiznání zahájil kontrolní postup.

 • Daňový subjekt podá dodatečné daňové přiznání na 
základě výzvy správce daně k podání dodatečného 
daňového přiznání až po uplynutí stanovené lhůty.

K první situaci dochází často tehdy, když daňový subjekt podá 
první dodatečné daňové přiznání a v krátké době poté zjistí, že 
opomněl zahrnout jinou transakci, která má za následek vyšší 
daňovou povinnost. Pokud již uplynula lhůta pro podání oprav-
ného dodatečného daňového přiznání, byla v minulosti většina 

daňových subjektů zvyklá podat druhé dodatečné daňové 
přiznání. Nyní by však podle výkladu Generálního finančního 
ředitelství bylo podání druhého dodatečného daňového přiznání 
spojeno se sankcí ve formě penále.

Pokud dojde k druhé situaci, je daňový subjekt sankcionován 
penálem za to, že nedodržel lhůtu stanovenou správcem daně  
k podání dodatečného daňového přiznání. Důvodem je ustano-
vení daňového řádu, podle kterého je marným uplynutím lhůty 
pro podání daňového přiznání zahájeno vyměřovací nebo domě-
řovací řízení. 

Třetí situace vzniku penále při dobrovolném podání dodatečného 
daňového přiznání, která ovšem není v metodickém pokynu 
uvedena, neboť již platila před novelou daňového řádu, je podání 
dodatečného daňového přiznání v průběhu daňové kontroly, 
resp. postupu k odstranění pochybností. Soudní judikatura totiž 
dovodila, že podání dodatečného daňového přiznání po zahájení 
daňové kontroly není zcela dobrovolné jednání, ale je vyvoláno 
právě daňovou kontrolou.

Případné penále je pak možné redukovat až o 75 % prostřednic-
tvím žádosti o jeho prominutí, kdy je ale třeba splnit různé pod-
mínky. Za zvážení také stojí využití institutu odvolání proti penále, 
a to v případě nezákonnosti uložení.

Co je důležité si pohlídat?
Při podávání dodatečného daňového přiznání je třeba věno-
vat pozornost skutečnosti, zda doměřovací řízení zahájené na 
základě předchozího dodatečného daňového přiznání již bylo 
ukončeno, resp. zda bylo konkludentně doměřeno. K tomu je 
dobrým nástrojem žádost o zaslání stejnopisu dodatečného 
daňového platebního výměru podaná společně s dodatečným 
daňovým přiznáním. Další možností je využívání daňové infor-
mační schránky. Taktéž je třeba dodržovat lhůtu stanovenou 
správcem daně pro podání dodatečného daňového přiznání ve 
výzvě. Přitom tuto lhůtu může správce daně na žádost daňového 
subjektu prodloužit. 

Alena Wágner Dugová 
adugova@deloittece.com

Kateřina Devlin
kdevlin@deloittece.com

OstatníDaňové novinky – dReport září 2021
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Nejvyšší správní soud: Finanční správa 
nesprávně počítala lhůtu pro stanovení daně 
přerušenou daňovou kontrolou
V několika aktuálních rozsudcích se Nejvyšší správní soud 
zabýval počítáním lhůty pro stanovení daně v souvislosti  
s daňovou kontrolou. Zahájení daňové kontroly totiž dle 
příslušných ustanovení daňového řádu lhůtu pro stanovení 
daně přerušuje a lhůta běží znovu v délce celých tří let.

Dle dlouhodobého výkladu finanční správy se i v případě lhůty 
pro stanovení daně přerušené daňovou kontrolou použijí obecná 
pravidla pro počítání času obsažená v daňovém řádu. Dle těchto 
obecných pravidel lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, 
kdy došlo ke skutečnosti rozhodné pro počátek lhůty. Současně 
se dle těchto pravidel konec lhůty posune na následující pracovní 
den, pokud by jinak připadl na víkend nebo svátek.

V posuzovaných případech musela svůj výklad finanční správa 
obhajovat proto, že dodatečné platební výměry vydala až na 
samém sklonku jím vypočtené lhůty pro stanovení daně a daňové 
subjekty její výklad napadly ve správním soudnictví.

Výklad Nejvyššího správního soudu
Nejvyšší správní soud kasačním stížnostem daňových subjektů 
vyhověl a odmítl nesprávný výklad finanční správy. Ustanovení 
daňového řádu upravující přerušení lhůty pro stanovení daně 
daňovou kontrolou jsou totiž speciální ve vztahu k obecným 
pravidlům. Tato speciální pravidla výslovně stanovují, že lhůta 
pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy byl úkon, tj. zahájení 
daňové kontroly, učiněn. Zákonodárce tak v tomto ustanovení 
jednoznačně vyjádřil okamžik, od kterého se nový běh prekluzivní 
lhůty odvíjí, a to od konkrétního dne zahájení daňové kontroly,  
a nikoli až ode dne následujícího. 

S odkazem na svoji dřívější judikaturu také Nejvyšší správní soud 
uvedl, že možnost správce daně vyměřit daň končí uplynutím 
posledního dne této prekluzivní lhůty, který připadá na jeden 
konkrétní zákonem určený den. Pokud konec lhůty připadne na 
den pracovního klidu či svátek, právo na vyměření daně zaniknou 
v tento den bez ohledu na obecná pravidla upravující posun na 
následující pracovní den.

V posuzovaných případech dle výkladu Nejvyššího správního 
soudu lhůta pro stanovení daně těsně uplynula, dodatečné 
platební výměry tak byly vydány nezákonně a jako takové byly 
zrušeny.

S ohledem na výše uvedenou judikaturu Nejvyššího 
správního soudu je zřejmé, že v případě daňové kontroly se 
lhůta pro stanovení daně rozbíhá již dnem zahájení daňové 
kontroly, a nikoli až následující den. Současně tato lhůta 
končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem 
zahájení bez ohledu na to, zda připadne na den pracovního 
klidu či svátek.

Jiří Kappel  
jkappel@deloittece.com

Ostatní

Neváhejte se na nás obrátit, pokud se na váš případ může 
interpretace Nejvyššího správního soudu vztahovat nebo pokud 
máte jakékoli jiné dotazy.

Daňové novinky – dReport září 2021
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Povinnosti spojené s vysíláním pracovníků 
do České republiky ze zahraničí není radno 
podceňovat
Dodržování pracovněprávních předpisů při vysílání pra-
covníků v rámci EU v souvislosti s poskytováním služeb 
se v posledních letech dostává do hledáčku kontrolních 
orgánů. Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu 
pozadu. Od roku 2019 inspekce práce dokonce začala v této 
oblasti provádět systematické kontroly. Jaké povinnosti 
inspektoráty práce konkrétně prověřují? 

Povinnosti spojené s přeshraničním vysíláním pracovníků lze 
zjednodušeně rozdělit na povinnosti zajistit vyslaným zaměst-
nancům určitý minimální standard v oblasti pracovních podmínek 
a dále na povinnosti administrativní, které spočívají v povinnosti 
činit některé formální úkony vůči úřadům nebo v povinnosti vést 
nebo mít k dispozici určitou dokumentaci ohledně vyslaného 
pracovníka.

Mezi základní pracovní podmínky, které je pracovníkům třeba 
poskytnout, patří například minimální/zaručená mzda, maxi-
mální délka pracovní doby nebo minimální délka roční dovolené. 
Loňská novela zákoníku práce tento katalog v návaznosti na 
novelu evropské směrnice rozšířila například o povinné mzdové 
příplatky, podmínky ubytování a náhrady cestovních výdajů. 
Bez ohledu na délku vyslání samozřejmě platí, že se pracovní 
podmínky podle českého práva vztahují na vyslané pracovníky 
pouze v případě, že jsou pro ně výhodnější než pracovní pod-
mínky podle práva jejich domovského státu. Naopak délka vyslání 
může mít vliv na rozsah pracovních podmínek, které je zapotřebí 
pracovníkům zajistit. 

Specifickou oblastí, která si zaslouží zvýšenou pozornost, je 
otázka odměňování vyslaných pracovníků. Při porovnávání 
odměny vyplácené vyslanému pracovníkovi podle práva jeho 
domovského státu a odměny, která mu náleží podle českého 
práva, musí zaměstnavatel vzít v úvahu – jak již bylo výše zmíněno 
– nejen výši minimální mzdy nebo příslušné úrovně zaručené 
mzdy, ale i parametry veškerých mzdových příplatků, které by 
mohly vyslanému zaměstnanci náležet v závislosti na konkrétních 
okolnostech výkonu práce (např. při práci v noci nebo přesčas). 
Zaměstnavatelé vysílající pracovníky v rámci EU by tak při sesta-
vování mzdových rozpočtů měli v každém případě počítat s tím, 
že může dojít ke zvýšení jejich mzdových nákladů. Zaměstna-
vatelé by také měli včas nastavit správné interní procesy, které 
budou reflektovat dopady vyslání pracovníka na rozsah jeho mini-
málních garantovaných práv a pochopitelně i efektivní procesy 
pro plnění administrativních povinností.  

Pokud jde o administrativní povinnosti, vysílající zaměstnavatel 
předně musí nejpozději v den nástupu pracovníka k výkonu práce 
v České republice o této skutečnosti písemně informovat krajskou 
pobočku Úřadu práce ČR, dále informovat o případných změnách 

nebo o ukončení vyslání, není-li ukončeno vyslání  
v původně oznámený den. Vysílající zaměstnavatel musí mít dále 
v místě pracoviště evidenci vyslaných pracovníků a kopie dokladů 
prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, tj. například 
kopii pracovní smlouvy.

Inspektoráty při kontrolách spolupracují s úřady práce
S ohledem na zvyšující se počet vysílaných pracovníků ze zahra-
ničí přistoupily inspektoráty práce v této oblasti k systematic-
kým kontrolám. Tato skutečnost se projevila zařazením kontrol 
dodržování pracovněprávních předpisů při vysílání pracovníků 
mezi kontrolní činnost orgánů inspekce práce v roce 2019 a 
pokračováním v této kontrolní činnosti také v následujících letech. 
Kontrolu inspektorátu práce předně v praxi usnadňuje úzká spo-
lupráce v této oblasti s krajskými pobočkami Úřadu práce ČR, a to 
zejména z hlediska výběru zaměstnavatelů vhodných ke kontrole. 
Inspektoráty práce totiž využívají informace, které jim poskytují 
právě úřady práce. Neboť ty mají vzhledem k tomu, že vůči úřadu 
práce je zapotřebí plnit některé informační povinnosti, k dispozici 
seznamy pracovníků ze zahraničí, kteří by měli vykonávat práci na 
území České republiky. Inspektoráty práce zároveň neodrazuje od 
provádění kontrol ani skutečnost, že kontrolovanou osobou bývá 
vysílající zaměstnavatel, který má své sídlo v zahraničí, což do jisté 
míry komplikuje doručování písemností takovému zaměstnava-
teli.

Co se konkrétně ukládání sankcí týká, například v případě nespl-
nění povinnosti zaměstnavatele mít v místě pracoviště kopie 
příslušných dokladů vedlo v rámci kontrol v roce 2020 k uložení 
celkem 232 pokut v celkové výši 3 559 000 Kč a za porušení 
informační povinnosti vůči krajským pobočkám Úřadu práce ČR 
inspekce ve stejném roce uložila celkem 284 pokut v celkové výši 
4 167 600 Kč. Přesto, že jde o souhrnné statistiky, do kterých 
spadají i administrativní povinnosti při zaměstnávání cizinců, je 
z nich zřejmé, že inspekce dodržování těchto povinností aktivně 
kontroluje i pokutuje.

Lucie Rolná 
lrolna@deloittece.com

Pavel Bejšovec 
pbejsovec@deloittece.com

OstatníDaňové novinky – dReport září 2021
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Daňové povinnosti – říjen 2021

Říjen

pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daně z lihu a daně ze surového tabáku)

pátek 15. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

pondělí 18. Intrastat podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

středa 20.

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost paušální zálohy

pondělí 25.

daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2021

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

spotřební daň

splatnost daně z lihu za srpen 2021

daňové přiznání za září 2021 a splatnost daně ze surového tabáku za září 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně za září 2021 (pokud vznikl 
nárok)

neděle 31. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Daňové novinky – dReport září 2021
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Daňové povinnosti – listopad  2021

Listopad  

pondělí 1.

daň z přidané hodnoty
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, 
která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo 
změnu skupinové registrace

energetické daně
podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost 
související jistoty

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021

úterý 9. spotřební daň splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daně z lihu a daně ze surového tabáku)

úterý 16. Intrastat podání hlášení do Intrastatu – elektronická forma

pondělí 22. daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost paušální zálohy

středa 24. spotřební daň splatnost daně z lihu za září 2021

čtvrtek 25.

spotřební daň
daňové přiznání za říjen 2021 a splatnost daně ze surového tabáku za říjen 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně za říjen 2021 (pokud 
vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen 2021

souhrnné hlášení za říjen 2021

kontrolní hlášení za říjen 2021

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

úterý 30. daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daňové novinky – dReport září 2021

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záleži-
tostí uvedených v této publikaci se, prosím, 
spojte se svou kontaktní osobou z daňového 
oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním 
z následujících odborníků: 

Přímé daně 
Miroslav Svoboda 
msvoboda@deloittece.com 
 
Marek Romancov 
mromancov@deloittece.com 

Tomas Seidl 
tseidl@deloittece.com

Roman Ženatý 
rzenaty@deloittece.com

Imigrace
Tereza Kavan Klimešová 
tklimesova@deloittece.com 

Nepřímé daně
Adham Hafoudh 
ahafoudh@deloittece.com 

Radka Mašková 
rmaskova@deloittece.com 
 
Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš 
jbenes@deloittece.com 

Deloitte Advisory, s. r. o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných 
newsletterů.

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
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Veřejná soutěž Programu na podporu 
průmyslového výzkumu a experimentálního 
vývoje TREND
Technologická agentura České republiky plánuje vyhlášení 
v pořadí již 5. veřejné soutěže programu TREND, a to v pod-
programu 1 Technologičtí lídři. Cílem programu TREND je 
podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků prů-
myslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe 
a také na podporu pronikání na nové trhy. 

Podprogram 1 si pak klade za cíl především podpořit výzkumné 
a vývojové aktivity podniků s cílem jejich využívání pro vlastní 
podnikatelskou činnost. Takovými podniky jsou buď ty, které již 
mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje (VaV) vlastními kapa-
citami, nebo podniky, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb 
od výzkumných organizací, ale doposud nerozvinuly vlastní VaV 
činnost.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné 
organizace. Nutným předpokladem projektů je dosažení urči-
tého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, 
softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Dotace se 
vztahuje na osobní náklady, náklady na subdodávky a další přímé 
a nepřímé výdaje.

Vyhlášení veřejné soutěže je plánováno na prosinec 2021.

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com

Lucie Tížková
ltizkova@deloittece.com

Dotace a investiční novinky – dReport září 2021
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Vyhlášení výzvy Digitální podnik v OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu v Pro-
gramu ICT a sdílené služby – Digitální podnik, který podpo-
ruje projekty zaměřené na pořízení nových informačních 
a komunikačních technologií (hardware i software) s cílem 
optimalizace výrobních a dalších návazných procesů. Mezi 
podnikatele bude rozdělena celková částka ve výši  
300 mil. Kč.

Podporovány jsou aktivity jako například automatizace, digitali-
zace, propojení a řízení jednotlivých vnitropodnikových procesů, 
zefektivnění či změna výrobního postupu nebo vnitřní síťové 
zabezpečení. Na jeden projekt může uchazeč získat podporu ve 
výši až 10 mil. Kč. Minimální výše dotace činí 1 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem mohou být malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

 •  Dlouhodobý hmotný majetek (například pořízení  
a implementace HW, informačních a komunikačních sítí  
a ostatních zařízení, služby expertů, studie)

 • Dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k provozování 
dlouhodobého hmotného majetku (například pořízení  
a implementace SW a práv duševního vlastnictví)

 •  Ostatní neinvestiční výdaje – v režimu de minimis (například 
ostatní software poskytovaný v rámci cloudových služeb, SaaS, 
poplatky za připojení do online uložišť a systémů)

Výše dotace na jeden projekt:

 •  Maximální výše podpory jednoho projektu činí 10 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Dle regionální mapy podpory:

Příjem žádostí o dotaci:

 • Od 15. září 2021 do 15. listopadu 2021

Na základě dosavadního přijetí žádostí o dotaci ve výši dvojná-
sobku požadované dotace oproti alokaci bude výzva uzavřena 
1. října v 16 hodin. Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být 
realizován na území České republiky, mimo území hlavního města 
Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com

Lucie Tížková
ltizkova@deloittece.com

 Region Malý podnik Střední podnik

Severozápad 60 % 50 %

Severovýchod 50 % 40 %

Střední Morava 50 % 40 %

Moravskoslezsko 50 % 40 %

Střední Čechy – Rakovník, 
Kladno, Mělník

45 % 35 %

 Region Malý podnik Střední podnik

Střední Čechy – Mladá 
Boleslav, Beroun, Praha-
-západ, Praha-východ, 
Nymburk, Kolín, Příbram, 
Benešov, Kutná Hora

40 % 30 %

Jihozápad – Plzeň-sever, 
Tachov

45 % 35 %

Jihozápad – Rokycany, 
Plzeň, Plzeň-Jih, Domaž-
lice, Klatovy, Písek, Tábor, 
Strakonice, České Budě-
jovice, Jindřichův Hradec, 
Prachatice, Český Krum-
lov

40 % 30 %

Jihovýchod 40 % 30 %

Dotace a investiční novinky – dReport září 2021
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Přinášíme vám aktuální harmonogram výzev, včetně stručného popisu zaměření a termínů stanovených pro příjem žádostí  
o podporu v jednotlivých výzvách. 

Harmonogram příjmu žádostí do výzev OP PIK a MF

Název Zaměření programu Typy příjemců* Plánované datum příjmu 
žádostí o podporu

V. Výzva ICT a sdílené služby 
– Digitální podnik 

Dotace na pořízení nových produktů, 
technologií a služeb v oblasti IS/ICT řešení MSP Od 15. 9. 2021

Do 1. 10. 2021

Výzva HEAT – malé a velké projekty
Dotace na modernizace soustav zásobování 
tepelnou energií a změnu palivové základny 
zdrojů

MSP, VP Od 24. 5. 2021
Do 14. 1. 2022

Výzva RES+ Dotace na podporu instalace nových 
fotovoltaických elektráren MSP, VP

Od 12. 7. 2021
Do 10. 10. 2021,  
resp. 15. 11. 2021

Výzva ENERG ETS Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí 
skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS MSP, VP

Od 19. 7. 2021
Do 31. 1. 2022,  
resp. 31. 3. 2022

*MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik

V případě vašeho zájmu s vámi rádi prodiskutujeme podrobné podmínky v návaznosti na váš investiční plán.

Dotace a investiční novinky – dReport září 2021
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Nový OP TAK je připraven
Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo přípravy 
nového Operačního programu Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost (OP TAK) pro programové období 
2021–2027. Ten tak nahradí dosavadní Operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V rámci OP TAK je připraveno celkem 81,5 mld. Kč, které budou 
rozděleny mezi podniky a podnikatele v rámci jednotlivých 
tematických oblastí v průběhu 6 let. Podpora bude poskytována 
ve formě dotací, finančních nástrojů či jejich kombinace. Spolu 
s dalšími programy podpory je v tomto novém programovém 
období připraveno pro podniky a podnikatele rekordní množství 
dotačních prostředků, které mohou podniky čerpat pro financo-
vání svých projektů.

Prostředky jsou určeny především na zmírnění negativních 
dopadů pandemie, zvýšení produktivity českých firem, jejich 
posun v globálních hodnotových žebříčcích, posílení české ekono-
miky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR, a to v souladu  
s řešením environmentálních, společenských a dalších aktuálních 
výzev.

Největším podílem budou podpořeny oblasti podpory zaměřené 
na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje  
a inovací a jejich digitální transformace a posun k nízkouhlíko-
vému hospodářství.

Tematických oblastí je celkem 5 a jejich zaměření je 
následující:

 •  Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje  
a inovací a jejich digitální transformace

 •  Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

 •  Rozvoj digitální infrastruktury

 •  Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

 •  Efektivnější nakládání se zdroji

Z důvodu návaznosti na unijní legislativu politiky soudržnosti pro 
programové období 2021–2027 došlo k posunu začátku progra-
mového období. Proto bylo možné dokončit přípravy OP TAK až 
poté. Pro dokončení a konečné schválení je ještě nezbytné získat 
odsouhlasení vlády ČR, k němuž by mělo dojít na přelomu září  
a října, následně dojde k oficiálnímu předložení Evropské komisi. 
Z těchto důvodů je vyhlášení prvních výzev očekáváno až na konci 
prvního kvartálu roku 2022.

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com

Lucie Tížková
ltizkova@deloittece.com

Dotace a investiční novinky – dReport září 2021



24

Dotace a investiční novinky – dReport září 2021

Poradenství v oblasti veřejné podpory
Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká 
republika totiž nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. 
Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci 
vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, 
které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online 
semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika 
dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné 
informace. Prosím, neváhejte nás kontakto-
vat. 

Dotace CZ 
Luděk Hanáček
lhanacek@deloittece.com 

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com 

Dotace a investiční pobídky SK
Martin Rybar
mrybar@deloittece.com 
 
Investiční pobídky
Daniela Hušáková
dhusakova@deloittece.com 
 
 
 
 
 

Deloitte Advisory, s. r. o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných 
newsletterů.

Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika 
dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné 
informace. Prosím, neváhejte nás kontakto-
vat. 

Dotace CZ 
Luděk Hanáček
lhanacek@deloittece.com 
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Deloitte Advisory, s. r. o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných 
newsletterů.

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/tax/topics/dotace-pobidky-danove-odpocty.html
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Nestátní neziskové společnosti: v čem se od 
sebe liší jednotlivé právní formy? 
S rostoucím zájmem o společenskou odpovědnost nejen 
našich klientů se stále častěji setkáváme s dotazy, 
které se týkají různých aspektů nestátních neziskových 
společností. Někoho zajímá, jakou právní formu zvolit, 
někdo jiný řeší, jak se odlišuje účetnictví od podnikatelů 
nebo jak vykázat vklad do neziskové společnosti, další se 
ptá na povinnost auditu – a to jsou pouze ty nejčastější 
otázky. Proto jsme se rozhodli v tomto článku shrnout 
základní informace, které považujeme za užitečné a které 
by vás měly alespoň správně nasměrovat tam, kde je 
možné zjistit další podrobnosti. 

Na úvod raději zdůrazníme, že se níže uvedené netýká 
neziskových společností zřizovaných státem, jako jsou například 
příspěvkové organizace (nemocnice, školy, ústavy sociální péče…), 
či města a obce.

Možných právních forem pro neziskovou společnost existuje 
celá řada. Některé z nich jsou vymezeny občanským zákoníkem, 
pro některé platí vlastní specifické zákony. Občanský zákoník 
upravuje spolek, nadaci, nadační fond, ústav, zájmové sdružení 
právnických osob a společenství vlastníků jednotek. Vlastním 
zákonem se řídí politické strany a politická hnutí, církve 
a náboženská společenství, vysoké školy, veřejné výzkumné 
instituce, školské právnické osoby, obecně prospěšné 
společnosti, honební společenstva a profesní komory. Pokud tedy 
uvažujete o založení neziskové společnosti, je vhodné si velmi 
dobře promyslet přinejmenším její účel, očekávanou činnost  
a způsob financování a podle toho pak vybrat nejvhodnější právní 
formu.

Zajímá vás, v čem jsou hlavní odlišnosti? My je vidíme 
zejména v níže uvedených aspektech, ke kterým uvádíme 
pro názornost i pár konkrétních případů:

 • Účel 
Rozdíl mezi tím, čím se zabývá a jaké cíle má nadace, a tím, jaký 
účel plní třeba společenství vlastníků jednotek, je poměrně 
jednoznačný. Ale rozdíl mezi nadací a nadačním fondem  
už tak zřejmý být nemusí. A co si představit pod ústavem?  
Účel obecně vymezuje relevantní právní norma, ale ani zde 
nemusí být rozdíl zřejmý na první pohled. Například dle  
§ 306 občanského zákoníku se zakládá nadace „k trvalé službě 
společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel nadace 
může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného 
blaha, i dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob 
určených jednotlivě či jinak.“ Nadační fond se dle § 394 zakládá 
„k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky“. Účelem 
ústavu je dle § 402 občanského zákoníku „provozování činnosti 
užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní 
a majetkové složky a ústav provozuje činnost, jejíž výsledky 
jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem 
stanovených“. 

 • Orgány neziskové společnosti 
Orgány neziskové společnosti jsou nejen různě pojmenované 
(například nejvyšší orgán nadace či nadačního fondu je 
správní rada, zatímco u spolku je určen stanovami, a pokud 
ve stanovách určen není, pak je jím členská schůze), ale mají 
také různou strukturu a minimální počty členů. V některých 
případech jsou určité orgány povinné jen při splnění určitých 
podmínek (například dozorčí radu musí zřídit nadace s nadačním 
kapitálem vyšším než 5 milionů Kč), nicméně mohou být 
ustanoveny v zakládacím dokumentu. A ani statutární orgán 
není vymezen přímo v zákoně vždy, a proto je třeba jej určit  
v zakládacím dokumentu. 

 •  Rejstříky 
Neziskové společnosti se zapisují do různých rejstříků. Řada 
neziskových společností je zapsána ve veřejném rejstříku 
(spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek  
a obecně prospěšné společnosti), zbývající právní formy jsou 
zapsány ve zvláštních rejstřících existujících na základě jiných 
zákonů (veřejné výzkumné instituce, školy a školská zařízení, 
politické strany a politická hnutí aj.).

 • Minimální výše vkladu 
Neziskové společnosti se liší také minimální výší vkladu/kapitálu 
a možným omezením budoucího použití jak vložených, tak 
následně získaných prostředků. 

 •  Povinnost ověření účetní závěrky auditorem 
Kromě kritérií stanovených v zákoně o účetnictví, které jsou 
relevantní pro každou účetní jednotku, vzniká povinnost auditu 
buď přímo na základě jiného právního předpisu (politické strany, 
politická hnutí), nebo při splnění podmínek uvedených v tomto 
jiném právním předpisu (nadace, ústav účelová zařízení církví 
a náboženských hnutí, obecně prospěšná společnost). Tato 
povinnost však může být dána také zakládacím dokumentem/
statutem. 

 • Povinnost vyhotovení výroční zprávy a její obsah 
I tato povinnost se řídí nejen zákonem o účetnictví, ale také 
specifickými právními předpisy pro danou právní formu, které 
zároveň stanoví, jaké údaje by měly být ve výroční zprávě 
uvedeny.

 •  Podnikání nebo účast v obchodních společnostech 
Pokud je tato činnost zákonem povolena, je obecně považována 
za vedlejší činnost podléhající dani z příjmů a je omezeno použití 
výtěžku z této činnosti. V případě, že se společnost rozhodne 
tuto činnost provádět, je nutné ujasnit si a jednoznačně vymezit, 
co je činností hlavní (neziskovou) a vedlejší (ziskovou). Pro účetní 
a daňové účely je třeba evidovat tyto činnosti odděleně. 
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To, co mají společné všechny výše uvedené právní formy 
nestátních neziskových společností, jsou účetní předpisy. 
Aktuálně je nejvyšší právní normou zákon č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, který pro tento typ společností upravuje prováděcí 
vyhláška č. 504/2002 Sb., české účetní standardy číslo 401–414 
pro podvojné účetnictví a prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb. 
pro jednoduché účetnictví. Pro některé právní formy existuje 
možnost (nikoli povinnost) vést účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu (například pro spolek, nadační fond nebo ústav), jiné mají 
povinný plný rozsah. V souvislosti novelizací zákona o účetnictví 
lze jistě očekávat změny, o kterých vás budeme včas informovat.

Z výše uvedeného je zřejmé, že oblast nestátních neziskových 
společností je velmi široká a dobře se v ní zorientovat není vůbec 
jednoduché. A pokud někdo uvažuje o založení společnosti, 
která by se měla věnovat dobročinné či jinak veřejně prospěšné 
činnosti, měl by si předem ujasnit odpovědi na mnoho otázek 
a následně zvážit výhody a nevýhody, které s sebou přináší 
konkrétní právní forma.

Petra Kučerová  
pkucerova@deloittece.com
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Pozvánka na podzimní seminář
Rádi bychom vás pozvali na náš tradiční podzimní seminář, který 
letos uspořádáme jak v prezenční formě ve čtyřech městech, tak  
i ve formě live streamu. Můžete si tak zvolit formát, který vám 
bude více vyhovovat.

Během půldenního semináře vás seznámíme se změnami v účetní 
a související legislativě a probereme také změny v připravované 
koncepci nové účetní legislativy 2020–2030. Připomeneme 
účtování vládních podpor a garancí určených na podporu 
ekonomiky v souvislosti s pandemií covidu-19. 

Zmíníme i další problematické oblasti, se kterými se můžete při 
přípravě účetní závěrky za rok 2021 setkat. Chybět nebudou ani 
daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností. 

Prezenční forma – v Praze, Brně, Ostravě a Plzni
Výhodou prezenční formy semináře je možnost osobně 
diskutovat s našimi odborníky, kteří vám i letos budou plně  
k dispozici. Během přestávek pro vás bude připraveno 
občerstvení, těšit se můžete i na společný oběd. 

On-line forma (live stream)
On-line seminář můžete absolvovat z pohodlí vašeho domova 
nebo kanceláře. Stačí, když se připojíte k internetu. V průběhu 
semináře budete moci pokládat našim lektorům písemné dotazy. 
Po jeho skončení získáte přístup k záznamu prezentace, díky 
němuž se budete moci k semináři kdykoliv vrátit.

Termíny 
Prezenčně:    

 • Praha: 11. listopadu 2021, 9:00–13:00 hod.

 •  Ostrava: 23. listopadu 2021, 9:00–13:00 hod.  

 •  Brno: 25. listopadu 2021, 9:00–13:00 hod. 

 •  Plzeň:  9. prosince 2021, 9:00–13:00 hod. 

On-line: 

 •  8. prosince 2021, 9:00–12:30 hod.
 

České účetnictví

Pro více informací a registraci prosím navštivte: akce.deloitte.cz
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V červenci 2021 zveřejnil evropský úřad ESMA další výňatky 
ze své interní databáze zahrnující rozhodnutí o prosazo-
vání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), 
která učinily evropské dohledové orgány odpovědné za 
prosazování standardů IFRS.

Evropský úřad ESMA je nezávislým orgánem Evropské unie, jenž byl 
založen 1. ledna 2011. Posláním úřadu ESMA je zlepšovat ochranu 
investorů a prosazovat stabilní, dobře fungující finanční trhy v Evrop-
ské unii. 

V rámci ESMA evropské dohledové orgány odpovědné za prosazo-
vání standardů IFRS (dále jen „Dohledový orgán“) sledují a kontrolují 
účetní závěrky emitentů, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na 
regulovaném trhu a kteří sestavují účetní závěrku podle standardů 
IFRS, a posuzují, zda jsou jejich závěrky v souladu se standardy IFRS, 
jakož i s dalšími relevantními požadavky v oblasti výkaznictví, včetně 
příslušné národní legislativy. 

ESMA pravidelně publikuje výňatky ze své interní databáze rozhod-
nutí o používání standardů IFRS při sestavování účetních závěrek, 
aby subjektům sestavujícím i používajícím účetní závěrky poskytla 
relevantní informace o řádném použití standardů IFRS. Publikování 
rozhodnutí spolu s jejich zdůvodněním přispívá k důslednému uplat-
ňování standardů IFRS v Evropské unii.

Výňatky z databáze rozhodnutí o používání standardů IFRS je možné 
si v anglickém jazyce stáhnout.

Témata obsažená v posledním, 25. souboru výňatků z období od 
listopadu 2019 do července 2020:

Z výše uvedených rozhodnutí o používání standardů IFRS, jež v čer-
venci 2021 vydal evropský úřad ESMA, jsme vybrali jedno rozhodnutí, 
které může být relevantní pro řadu účetních jednotek, jejichž výkaz-
nictví se řídí standardy IFRS. 

Prezentace nákladů souvisejících s covidem-19 
Konec účetního období: 30. června 2020  
Druh problematiky: Vykazování jednorázových (non-recurring) 
nákladů, mezitímní účetní závěrka 
Související standardy nebo požadavky: IAS 1 Sestavování  
a zveřejňování účetní závěrky

Popis účetního zachycení aplikovaného účetní jednotkou
Emitent ve své mezitímní účetní závěrce vykázal některé náklady  
a výdaje související s covidem-19 jako jednorázové položky. Emitent 
jako jednorázové položky klasifikoval náklady, jako jsou mimořádné 
bonusy pro zaměstnance, logistické náklady včetně úklidu, dezinfekce 
a ostatních ochranných prostředků pro zaměstnance, které před-
stavují přibližně čtvrtinu jeho opakujícího se (recurring) provozního 
zisku. Emitent proto tyto náklady a výdaje vyloučil ze svých opakují-
cích se provozních výsledků.

Podle emitenta náklady a bonusy související s covidem-19 splňují 
definici jednorázových výnosů a nákladů, protože vyplývají  
z událostí nebo transakcí, které se s ohledem na svou povahu, frek-
venci nebo významnost nevztahují k emitentově běžné činnosti.

Rozhodnutí dohledového orgánu 
Dohledový orgán nesouhlasil s vykázáním nákladů souvisejících  
s covidem-19 jako jednorázové položky, jelikož tento postup neposky-
tuje věrné, konzistentní a relevantní zobrazení, jak vyžadují odstavce 
17, 45 a 46 IAS 1. Dohledový orgán tedy od emitenta požadoval, aby 
tyto náklady ve své řádné účetní závěrce vykázal v rámci nákladů na 
prodané zboží, prodejních nákladů nebo režijních nákladů  
v závislosti na jejich povaze.

Nové výňatky z databáze ESMA obsahující 
rozhodnutí ohledně IFRS

Standard Téma

IFRS 9 Finanční nástroje
Ocenění očekávaných úvěrových 
ztrát z pohledávek z obchodních 
vztahů po splatnosti

IFRS 9 Finanční nástroje
Ocenění nakoupených úvěrově 
znehodnocených aktiv

IFRS 9 Finanční nástroje

Zveřejnění vlivů změn úvěrového 
rizika v souvislosti s finančními 
závazky vykazovanými v reálné 
hodnotě do zisku a ztráty

IFRS 9 Finanční nástroje, 
IFRS 7 Finanční nástroje: 
Zveřejňování

Snížení hodnoty pohledávek  
z finančního leasingu

IFRS 16 Leasingy
Účtování o leasingu při prvotní 
aplikaci IFRS 16

IFRS 16 Leasingy
Odpisy najatých aktiv a nákladů 
na demontáž

Standard Téma

IAS 1 Sestavování a zveřejňo-
vání účetní závěrky

Prezentace nákladů souvisejících 
s covidem-19

IAS 1 Sestavování a zveřejňo-
vání účetní závěrky, 
IAS 34 Mezitímní účetní 
výkaznictví

Vykazování krátkodobých/dlou-
hodobých závazků v rozvaze

IAS 1 Sestavování a zveřejňo-
vání účetní závěrky, 
IFRS 7 Finanční nástroje: 
Zveřejňování

Zveřejnění finančních rizik

IAS 7 Výkaz o peněžních tocích Sesouhlasení čistého dluhu

Účetní novinky – dReport září 2021
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Zdůvodnění rozhodnutí 
Dle názoru dohledového orgánu emitentovo vykázání položek souvi-
sejících s covidem-19 neodpovídalo požadavkům IAS 1 na zveřejňo-
vání z následujících důvodů:

1) Nebylo jasné, zda byly dopady covidu-19 na účetní závěrku 
emitenta stanoveny spolehlivě. Pandemie covidu-19 měla vliv na 
více než jeden řádek výkazu zisku a ztráty, a nebylo tedy vhodné 
některé z nákladů a výdajů vyčlenit do jednoho řádku a vyjmout 
je z opakujícího se provozního výsledku, zatímco jiné vlivy, které 
byly pozitivní, byly prezentovány v úhrnu.

2) Vysvětlení uvedené emitentem, proč klasifikoval některé 
náklady a výdaje jako spojené s covidem-19, nebylo přesvědčivé. 
Emitent jako související s covidem-19 klasifikoval například 
některé zaměstnanecké bonusy. Tyto náklady však souvisely 
také se zvýšenou aktivitou a efektivitou emitenta.

3) Nebylo jisté, zda dopady pandemie covidu-19 budou omezeny 
na jedno období a nebudou mít vliv na výkonnost emitenta  
i v budoucích účetních obdobích. Klasifikace těchto nákladů  
a výdajů jako jednorázových tedy nebyla vhodná. 

Jitka Kadlecová 
jkadlecova@deloittece.com
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Přinášíme vám přehled nových úprav IFRS, které v nedávné 
době schválila Evropská komise. Jedná se o úpravy stan-
dardů  IFRS 3, IFRS 16, IAS 16, IAS 37 a Roční zdokonalení 
IFRS 2018–2020. V čem úpravy spočívají?

Dne 28. června 2021 Evropská komise schválila pro použití v EU 
následující dokumenty:

 • Úpravy IFRS 3 Podnikové kombinace: Odkaz na Koncepční rámec 
Tyto úpravy aktualizují IFRS 3 tak, aby odkazoval na nový 
Koncepční rámec platný od 2018.

 •  Úpravy IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení: Výnosy před 
zamýšleným použitím 
Dle úprav účetní jednotka vykazuje výnosy z prodeje položek 
vzniklých při dopravě aktiva na jeho místo určení a uvedení do 
stavu potřebného k používání aktiva v hospodářském výsledku.

 •  Úpravy IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky: 
Nevýhodné smlouvy – náklady na plnění smlouvy 
Úpravy vyjasňují, jaké náklady bere účetní jednotka v úvahu při 
posuzování, zda je smlouva nevýhodná.  

 •  Roční zdokonalení IFRS 2018–2020, které obsahuje úpravy 
čtyř standardů (IFRS 1 První přijetí IFRS, IFRS 9 Finanční nástroje, 
IFRS 16 Leasingy a IAS 41 Zemědělství ). 

Rada IASB vydala tyto úpravy v květnu 2020. Úpravy jsou účinné 
pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu, 
dřívější uplatnění je povoleno. Více informací k těmto úpravám 
naleznete v Účetních novinkách z května 2020.

Dne 30. srpna 2021 Evropská komise schválila pro použití v EU 
úpravy IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-
19 po 30. červnu 2021. Rada IASB vydala tyto úpravy v březnu 2021. 
Nájemcům poskytují až do 30. června 2022 výjimku při posuzování, 
zda úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií covidu-19 předsta-
vují modifikaci leasingu.

Úpravy IFRS 16 jsou účinné od 1. dubna 2021 pro účetní období 
počínající nejpozději dnem 1. ledna 2021 nebo po tomto datu. Více 
informací k úpravám IFRS 16 naleznete v Účetních novinkách z dubna 
2021.

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

Pět úprav IFRS schváleno pro použití v EU
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Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) 
aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalo-
vání všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, 
naposledy 31. srpna 2021.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly 
k 26. září 2021 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

 • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017); včetně úprav 
standardu IFRS 17 (vydáno v červnu 2020)

Úpravy

 •  Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi 
investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno  
v září 2014)

 •  Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé  
a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo 
dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v lednu 2020  
a v červenci 2020)

 •  Úpravy standardu IAS 1 a stanovisko IFRS č. 2 Zveřejňování 
účetních pravidel (vydáno v únoru 2021)

 •  Úpravy standardu IAS 8 Definice účetních odhadů (vydáno  
v únoru 2021)

 • Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň související s aktivy  
a závazky vyplývajícími z jediné transakce (vydáno v květnu 2021)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com

Stav schvalování IFRS v Evropské unii
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Novinky v IFRS 2021
Webcast
Zveme vás na tradiční podzimní webcast společnosti Deloitte zamě-
řený na oblast Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Z pohodlí své kanceláře získáte kompletní a rychlý přehled o nových 
a novelizovaných standardech. V krátkosti přiblížíme povahu změn, 
tak abyste byli schopni identifikovat, zda se ta či ona změna může 
týkat právě vaší společnosti. A dozvíte se také, kolik času vám zbývá 
na jejich případnou implementaci. 

V průběhu webcastu bude prostor i pro vaše dotazy.

Termín
25. října 2021, 14:00–15:00 hod. 

Pokud by vám termín nevyhovoval, můžete se připojit k podobnému 
webcastu, který proběhne v angličtině dne 26. 10. od 10 hod.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravte se s námi na IFRS účetní závěrku za rok 2021
Live stream
Zveme vás na podzimní seminář společnosti Deloitte zaměřený na 
oblast Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), který se 
uskuteční v podobě live streamu. 

Poskytneme vám přehled úprav standardů, které jsou povinně 
účinné od 1. ledna 2021, a upozorníme na hlavní změny a jejich 
dopad na účetní závěrku za rok 2021. 
 
Podrobněji se podíváme na problémy, se kterými se můžete při 
sestavování účetní závěrky za rok 2021 setkat.
 
Upozorníme vás také na chyby, na něž naši auditoři nejčastěji naráželi 
při auditech účetních závěrek dle IFRS za rok 2020. Pozornost zamě-
říme i na často chybějící informace v přílohách. 
 
Live stream můžete absolvovat z pohodlí svého domova nebo kance-
láře. Stačí, když se připojíte k internetu.

V průběhu semináře budete moci pokládat našim lektorům písemné 
dotazy. Po jeho skončení získáte přístup k záznamu prezentace, díky 
němuž se budete moci k semináři kdykoliv vrátit.

Všichni přihlášení účastníci on-line semináře obdrží před jeho koná-
ním prezentaci.

Termín
4. 11. 2021, 9:00–12:30 hod.

Pozvánka na on-line akce z oblasti IFRS

Pro více informací a registraci prosím navštivte: akce.deloitte.cz 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: akce.deloitte.cz 
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Dne 19. července 2021 vydala Rada pro standardy finančního 
účetnictví (FASB) úpravu standardu ASU 2021-05 Pronajíma-
telé — vybrané leasingy s variabilními leasingovými platbami, 
která požaduje, aby pronajímatel klasifikoval leasing s vari-
abilními leasingovými platbami nezávislými na indexu nebo 
sazbě (dále jen „variabilní platby“) jako operativní leasing ke 
dni zahájení leasingu, pokud jsou splněna stanovená kritéria.

Před vydáním ASU mohly leasingy prodejního typu nebo přímé 
finanční leasingy s významnými variabilními platbami vést hned na 
počátku kontraktu ke ztrátě z ujednání (v den 1), i když se očekávalo, 
že celkový výsledek ujednání bude ziskový. Důvodem je, že podle ASC 
842 Leasingy jsou variabilní platby vyloučeny z definice leasingových 
plateb pro nájemce i pronajímatele. Pronajímatelé tedy do ocenění 
čisté investice do leasingu nezahrnují variabilní platby. Vykázání čisté 
investice do leasingu proto může být nižší než odúčtování podklado-
vého aktiva.

Rada FASB vydala ASU 2021-05 jako řešení tohoto zavádějícího zob-
razení. Tato úprava se týká pouze účetnictví pronajímatele a nebude 
mít žádný dopad na nájemce.

Upozorňujeme, že ASU nestanovuje hranici pro částku variabilních 
plateb. Aby účetní jednotka mohla aplikovat pokyny ASU, musí leasing 
obsahovat nějaké variabilní platby.

V důsledku ASU 2021-05 očekáváme, že bude více pronajímatelů 
klasifikovat leasing jako operativní spíše než leasing prodejního typu 
nebo přímý finanční leasing. V souladu s tím budou další leasingy spl-
ňovat podmínky pro praktické zjednodušení pro pronajímatele podle 
ASC 842-10-15-42A, který pronajímatelům umožňuje kombinovat 
leasingové komponenty a neleasingové komponenty do jediné leasin-
gové komponenty, pokud jsou splněny určité požadavky. Jedním  
z takových požadavků je, že podkladová leasingová komponenta 

musí být klasifikována jako operativní leasing. V důsledku ASU tak 
budou další leasingy splňovat podmínky pro praktické zjednodušení 
pro pronajímatele.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení
Pronajímatelé, kteří přijali ASC 842 k 19. červenci 2021, by měli apli-
kovat úpravy ASU 2021-05 na fiskální roky začínající po 15. prosinci 
2021. Dřívější přijetí ASU 2021-05 je povoleno, pokud nebude přijetí 
této úpravy předcházet přijetí ASC 842.

Gabriela Jindřišková 
gjindriskova@deloittece.com

FASB upravuje pokyny pro pronajímatele týkající 
se leasingu obsahujícího variabilní leasingové 
platby

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záleži-
tostí uvedených v této publikaci se, prosím, 
spojte se svou kontaktní osobou z auditního 
oddělení společnosti Deloitte, s odbornou 
skupinou Deloitte na adrese CZ_Technical-
Desk@deloittece.com nebo s jedním  
z následujících odborníků: 

 
 
 
 
 

České účetnictví
Miroslav Zigáček 
mzigacek@deloittece.com 

IFRS a US GAAP
Martin Tesař 
mtesar@deloittece.com 

Soňa Plachá 
splacha@deloittece.com 

Gabriela Jindřišková 
gjindriskova@deloittece.com 
 

Deloitte Audit s. r. o.
Churchill I
Italská 2581/67
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500 
 
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných 
newsletterů.

Více informací o ASU 2021-05 najdete na stránkách Heads Up | 
Volume 28, Issue 8.

https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/fasb-improvements-leasing-lessors
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/fasb-improvements-leasing-lessors
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Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže vydalo na začátku září stanovisko  
k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. Reaguje 
tak na zvyšující se ceny betonářské oceli, tepelných izolací, 
železného šrotu a dalších materiálů o desítky až stovky pro-
cent. Příčinou nárůstu cen je nedostatek zmíněného zboží na 
trhu, s čímž se pojí i dlouhé dodací lhůty. Autoři stanoviska 
představují možná řešení problémů, které mohou v důsledku 
této situace vzniknout na trhu veřejných zakázek.

Problematické situace se mohou objevit jak u již realizovaných veřej-
ných zakázek, tak u zakázek jejichž výběrové řízení ještě neskončilo či 
se teprve připravuje. Ve všech případech je nezbytné brát na vzniklou 
situaci ohledy, jelikož lze předpokládat, že ceny stavebních materiálů 
zůstanou vysoké i v následujících měsících.

Realizované veřejné zakázky
Míra zohlednění situace závisí na zadavateli zakázky – není nicméně 
jeho povinností sjednané ceny navyšovat. Po uzavření smlouvy  
v ní lze provádět pouze nepodstatné změny, které umožňuje § 222 
zákona o veřejných zakázkách (ZZVZ). Lze například provést změny, 
které upravují hodnotu zakázky, ovšem pouze do určité výše původní 
hodnoty závazku. Jakákoli další dohoda o změně závazku mezi stra-
nami musí být taktéž v souladu s § 222 ZZVZ. 

Zadavatel nesmí připustit podstatnou změnu závazku, aniž by pro-
vedl nové zadávací řízení. Může ale provést změny, které si předem 
vyhradil v zadávací dokumentaci a poté ve smlouvě. Zpravidla se 
může jednat o inflační doložky, výhrady posunu termínu či změnu 
dodavatele. Pokud není možné dosáhnout účelu zakázky ani pomocí 
změn umožněných v § 222 ZZVZ, může zadavatel smlouvu vypově-
dět nebo od ní odstoupit. Stejně tak je možné ukončení ze strany 
dodavatele v případě, že nebude schopen plnit závazky ze smlouvy.

Probíhající řízení
Hlavním rizikem u aktuálních řízení je nemožnost dodavatele splnit 
zakázku za cenu, kterou uvedl v nabídce, a tím pádem odmítnutí 
uzavření smlouvy z jeho strany nebo problémy při plnění. Zadavatel 
může řešit situaci změnou zadávací dokumentace v případě, že ještě 
neuběhla lhůta pro podání nabídek a tímto zohlednit rizika spojená  
s růstem cen materiálů.

Připravované zakázky
Zadavatelé by měli zvážit vyhrazení změn v zadávací dokumentaci, 
aby byli schopni reagovat nejen na pohyb cen stavebních materiálů. 
Mohou tak učinit skrze inflační doložky či doložky umožňující změnu 
výsledných cen při změně cen vstupů. Přitom by měli brát ohled na 
výši nárůstu ceny tak, aby odpovídala jejich finančním možnostem,  
a to například stanovením limitu celkového přípustného nárůstu 
ceny.

Ondřej Chmela  
ochmela@deloittece.com

Karolína Oškerová
koskerova@deloittece.com

Rostoucí ceny stavebních materiálů komplikují 
zadávání a plnění veřejných zakázek

Právní novinky – dReport září 2021
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Městský soud v Praze rozhodl, že krátkodobé pronájmy 
prostřednictvím Airbnb spadají pod ubytovací služby,  
a je tudíž nutné je danit jako podnikatelskou činnost. 
Nejvyšší soud shledal, že nepřiměřené trvání soudního 
sporu zakládá vyvratitelnou domněnku způsobené 
imateriální újmy, kterou je třeba nahradit. Ústavní 
soud upozornil, že soudy musí informovat odesílatele 
elektronického podání o výsledku ověření platnosti 
uznávaného elektronického podpisu, a to v případech,  
v nichž probíhá automatické ověřování prostřednictvím 
IT systémů soudů. Další novinky z oblasti českého práva si 
přečtěte v zářijových Legal News.  

Velký senát Nejvyššího soudu rozhodoval ve věci odškodnění 
za nepřiměřenou délku soudního řízení (31 Cdo 1601/2021). 
Shledal, že samo nepřiměřené trvání soudního sporu zakládá 
vyvratitelnou domněnku způsobené imateriální újmy, kterou je 
třeba nahradit. Bez dalšího tak není možné přiznat jen satisfakci  
v podobě konstatování porušení práva.

Zajímavá rozhodnutí z práva nemovitostí
V rámci řízení o rozdělení pozemku soud nezkoumá efektivitu 
takového záměru. Má se omezit toliko na zjištění, zda rozdělení 
nebrání využití pozemku, či zjevné zneužití práva, říká Nejvyšší 
soud (22 Cdo 1338/2021).

Airbnb je ubytování, a nikoliv nájem, říká rozsudek 
Městského soudu v Praze (6 Af 20/2020). Jde podle něj  
o „podnikatelskou činnost v ubytovacích službách“, jelikož dochází 
k uspokojování potřeby na ubytování, nikoliv potřeby bydlení. 
Jedním z praktických dopadů je pak i povinnost danit krátkodobý 
pronájem přes platformy typu Airbnb jako podnikatelskou činnost 
(stejně jako další ubytovací služby).

Z judikátů týkajících se bezdůvodného obohacení vybíráme 
názor Nejvyššího soudu, který si můžete přečíst v rozsudku 
sp. zn. 28 Cdo 493/2021. Podle § 2994 o. z. totiž uživatel cizí 
nemovitosti, který nebyl v dobré víře ohledně oprávnění 
toho, kdo mu ji neoprávněně přenechal k užívání, musí 
vydat bezdůvodné obohacení. To platí i tehdy, pokud mu byla 
nemovitost přenechána v rámci společenské úsluhy, nikoli na 
základě smlouvy.

V jedné ze série právních otázek provázejících restituční spory se 
Nejvyšší soud pokusil argumentovat proti judikatuře Ústavního 
soudu (28 Cdo 509/2021). Šlo o otázku, zda je k oddělení 
vydávaného pozemku zapotřebí souhlas stavebního úřadu, 
nebo zda je rozhodnutím soudu o vydání souhlas stavebního 
úřadu nahrazen. Nejvyšší soud zastává druhé uvedené 
stanovisko, které je ovšem v rozporu s nálezem ÚS sp. zn. III. ÚS 
3804/19.

Další judikaturní novinky
Rádi bychom vás také upozornili na nedávno zveřejněný nález 
Ústavního soudu se sp. zn. II. ÚS 671/21, ve kterém ÚS poukazuje 
na povinnost soudů informovat odesílatele elektronického 
podání o výsledku ověření platnosti uznávaného 
elektronického podpisu. Tato povinnost se týká i případů,  
v nichž probíhá automatické ověřování prostřednictvím IT 
systémů soudů. Z našeho pohledu se jedná o první vlaštovku, kdy 
si stát uvědomil, že (1) elektrofonické podpisy mohou být platné 
i neplatné, (2) tuto platnost lze nejlépe ověřit bezprostředně po 
obdržení podpisu (jelikož za několik let to pravděpodobně již 
možné nebude) a že (3) by bylo fér odesílateli takovou platnost či 
neplatnost potvrdit.

Příslušenství pohledávky a oddlužení okomentoval 
Nejvyšší soud v rozsudku se sp. zn. 29 ICdo 83/2019. Závěry 
NS připomínají, že příslušenství pohledávky, která vznikla před 
zahájením insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, 
nemůže mít z hlediska možnosti uspokojení pohledávky (jistiny) 
a jejího případného exekučního vymožení jiné (lepší) pořadí než 
pohledávka (jistina) samotná. 

V rozsudku (sp. zn. 29 Cdo 3204/2019) se Nejvyšší soud zabýval 
směnkami zajišťujícími závazek mezi osobami odlišnými od 
remitenta a dlužníka a především potvrdil, že funkce směnky 
vychází ze směnečné smlouvy mezi účastníky, a připomněl, že 
zajišťovací směnky nejsou akcesorickým závazkem ve vztahu 
k závazku jinému. Jedná se tedy o prostředek zajištění, nikoli 
zajišťovací závazek.

A pouze pro úplnost – v posledním z judikátů našeho monitoringu 
(29 NSČR 125/2019) upozorňuje Nejvyšší soud na klasickou 
dichotomii obdobného vs. přiměřeného použití jiného právního 
předpisu. Konkrétně ji pak aplikuje na ustanovení opatrovníka 

Legal News: Airbnb poskytuje ubytovací služby, 
nikoliv nájem
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v insolvenčním řízení, kde se občanský soudní řád použije 
obdobně, nikoli jen přiměřeně.

Jan Procházka 
jprochazka@deloittece.com

Právní novinky – dReport červen 2021

Kontakty
Máte-li zájem o další informace ohledně 
služeb poskytovaných společností Deloitte  
v České republice, obraťte se prosím na 
odborníky z právního oddělení: 
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Přihlaste se k odběru dReportu a jiných 
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V advokátní kanceláři Deloitte Legal pečlivě analyzujeme 
aktuální rozhodnutí soudů, novou judikaturu a legislativu. 
Pokud máte zájem s námi některý judikát nebo právní novinku 
prodiskutovat, neváhejte nás kontaktovat.

Přihlaste se na náš webcast s názvem Aktuální judikatura aneb 
Soudní rozhodnutí, která byste neměli přehlédnout, který se 
uskuteční 13. října 2021 od 10:00 hod. Významné judikáty 
z oblasti pracovního, smluvního, korporátního a nemovitost-
ního práva pro vás okomentují  odborníci z Deloitte Legal. 
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