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1. Další rozšíření režimu 

přenesení daňové povinnosti 

 

Nařízení vlády č. 11/2016, 

které nabývá účinnosti dne 

1. 2. 2016, mění nařízení 

vlády č. 361/2014 Sb., o 

stanovení dodání zboží 

nebo poskytnutí služby pro 

použití režimu přenesení 

daňové povinnosti, ve znění 

nařízení vlády č. 155/2015 

Sb. Změna příslušného 

nařízení vlády spočívá mimo 

jiné v zavedení režimu 

přenesení daňové 

povinnosti na dodání 

certifikátů elektřiny a 

dodání elektřiny a plynu 

soustavami nebo sítěmi 

obchodníkovi vymezenému 

v § 7a odst. 2 zákona o dani 

z přidané hodnoty, (dále jen 

„zákon o DPH“), za 

obchodníka se pro účely 

režimu přenesení daňové 

povinnosti považuje také 

osoba, jejímž předmětem 

podnikání je přenos 

elektřiny, distribuce 

elektřiny, obchod s 

elektřinou, činnost 

operátora trhu, přeprava 

plynu, distribuce plynu, 

uskladňování plynu a 

obchod s plynem za 

podmínek stanovených 

zákonem č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

(dále jen „energetický 

zákon“), v souladu s § 2 

odst. 1 písm. c) nařízení 

vlády č. 11/2016. 

Dodáním daného zboží 

soustavami nebo sítěmi se 

rozumí dodání elektřiny 

sítěmi a dodání plynu 

prostřednictvím přepravní 

nebo distribuční soustavy 

nacházející se na území EU 

anebo jakékoli sítě k takové 

soustavě připojené. Sem 

patří i dodání plynu, který se 

nachází v zásobnících pevně 

spojených s přepravní či 

distribuční soustavou. 

Předpokladem je, že daný 

zásobník je součástí této 

přepravní či distribuční 

soustavy. Je na plátci, aby 

tuto skutečnost náležitě 

doložil.  

Režim přenesení daňové 

povinnosti se uplatní, pokud 

je plátcem dodávána 

elektřina nebo plyn 

obchodníkovi, který je 

plátcem a místo plnění je v 

tuzemsku (místem plnění 

při dodání plynu a elektřiny 

soustavami nebo sítěmi 

obchodníkovi je místo, kde 

má tento obchodník sídlo 

nebo kde má provozovnu, 

které je toto zboží 

dodáváno - § 7a odst. 1 

zákona o DPH). 

Obchodníkem je osoba 

povinná k dani, která 

nakupuje elektřinu či plyn 

zejména za účelem jejich 

dalšího prodeje a jejíž 

vlastní spotřeba tohoto 

zboží je zanedbatelná.  

Za obchodníka je tedy nutno 

považovat subjekt, který je 

držitelem licence na obchod 

s elektřinou nebo obchod 

s plynem udělené 

Energetickým regulačním 

úřadem na základě 

energetického zákona, a to 

bez ohledu na to, že 

elektřinu nebo plyn používá 

pro vlastní spotřebu. 

S ohledem na fungování 

trhu s plynem a elektřinou a 

v souladu s § 2 odst. 1 písm. 

c) příslušného nařízení vlády 

je nezbytné za obchodníka s 
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plynem a elektřinou 

považovat nejen držitele 

licence na obchod s 

elektřinou nebo plynem, ale 

také subjekty, které se 

obchodování účastní jen za 

účelem zajištění samotného 

fungování trhu s elektřinou 

nebo plynem a jejichž 

činnost je ekonomicky a 

technicky s těmito trhy 

spojena. Jedná se o některé 

činnosti ve smyslu § 3 odst. 

1 energetického zákona, a 

to přenos elektřiny, 

distribuci elektřiny, činnost 

operátora trhu, přepravu 

plynu, distribuci plynu a 

uskladňování plynu.  

Mezi obchodníky, na které 

se vztahuje režim přenesení 

daňové povinnosti, se tak 

řadí i subjekty, které mají od 

Energetického regulačního 

úřadu přidělenou licenci v 

oblasti konkrétního 

předmětu podnikání v 

energetických odvětvích 

(např. na distribuci 

elektřiny, distribuci plynu, 

přenos elektřiny, přepravu 

plynu, uskladňování plynu). 

Předmětem režimu 

přenesení daňové 

povinnosti budou pouze 

zdanitelná plnění 

poskytnutá těmto 

subjektům, která jsou 

spojena s dodáním elektřiny 

či plynu.  

Pro plnění, u kterých se 

režim přenesení daňové 

povinnosti bude nově 

aplikovat, platí obecně 

obdobná pravidla a 

povinnosti jako pro plnění, 

pro která byl již režim 

přenesení daňové 

povinnosti zaveden. Při 

naplnění podmínek režimu 

přenesení daňové 

povinnosti u dodání 

elektřiny nebo plynu 

obchodníkovi a dodání 

certifikátů elektřiny se na 

předmětná zdanitelná 

plnění vztahují zejména 

povinnosti uvedené v 

ustanoveních § 92a, § 108 

odst. 1 písm. g), § 29 odst. 2 

písm. c) zákona o DPH a 

také povinnosti v oblasti 

kontrolního hlášení 

definované v § 101c a násl. 

zákona o DPH.. 

2. Prokázání nákladů na 

propagaci společnosti 
 

Nejvyšší správní soud (NSS) 

se znovu vrátil 

k problematice prokazování 

nákladů na propagaci 

v situaci nekontaktního 

dodavatele služby. Spornou 

otázkou byly náklady na 

propagaci, které správce 

vyloučil z daňově 

uznatelných nákladů. 

Krajský soud žalobu zamítl, 

když konstatoval, že 

stěžovatel uplatnil náklady 

na propagaci deklarované 

fakturami s obdobím plnění 

srpen až říjen 2009 a bylo 

tedy na něm, aby v souladu 

s §86 odst. 3 písm. c) DŘ 

předložil důkazní prostředky 

prokazující jeho tvrzení. 

Správce daně prvního 

stupně prokázal v 

součinnosti se 

subdodavatelem (z důvodu 

nekontaktnosti dodavatele) 

plnění výhradně v lednu 

2010, čímž dle názoru 

krajského soudu své důkazní 

břemeno unesl a bylo na 

stěžovateli, aby v souladu s 

§92 odst. 3 DŘ prokázal 

tvrzení uplatněná v jeho 

účetnictví. NSS v rámci 

projednání kasační stížnosti 

shrnul rozložení důkazního 

břemene v daňovém řízení 

na základě rozsáhlé 

judikatury NSS a Ústavního 

soudu. Prvotní břemeno 

tvrzení i břemeno důkazní 

leží na daňovém subjektu. 

Daňový subjekt jej unese, 

pokud správci daně předloží 

účetnictví splňující 

požadavky stanovené 

zákonem o účetnictví, 

zejména pokud je účetnictví 
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správné, úplné, průkazné a 

srozumitelné. Současně je 

třeba respektovat soulad 

skutečného stavu se stavem 

formálně právním. Prokáže-

li správce daně v souladu s 

§92 odst. 5 písm. c) DŘ 

důvodné pochybnosti, zda 

je ve vztahu k tvrzením 

uvedeným v daňovém 

přiznání účetnictví 

daňového subjektu 

věrohodné, úplné, průkazné 

nebo správné, přesouvá se 

důkazní břemeno opět na 

daňový subjekt, který musí 

svými dalšími důkazy 

podloženými tvrzeními 

pochybnosti správce daně 

rozptýlit. NSS ve svém 

rozhodnutí č.j. 3 Afs 

12/2015-45 shrnul, že 

stěžovatel neunesla důkazní 

břemeno ohledně prokázání 

skutečného vynaložení 

nákladů ani ohledně 

zdaňovacího období, v němž 

měly být náklady 

vynaloženy. NSS zdůraznil 

zájem daňového subjektu 

pamatovat při sjednání 

reklamní služby i na 

prokázání jejího dodání.  

 

3. Náklady spojené s 

neuskutečněným 

podnikatelským záměrem 
 

Příznivé bylo pro 

stěžovatele naopak 

rozhodnutí NSS č.j. 2 Afs 

13/2015-30. V daném 

případě došlo k doměření 

daně z příjmů fyzických 

osob z důvodu, že poplatník 

podle správce daně 

nesprávně zahrnul do 

výdajů vynaložených na 

dosažení, zajištění a udržení 

příjmů z pronájmu podle §9 

ZDP výdaje týkající se 

příslušné nemovitosti, 

protože tuto nemovitost 

nezačal nikdy pronajímat. V 

žalobě žalobce především 

namítal, že usiloval o 

pronájem nebytových 

prostor v dané nemovitosti 

a jejich využití v 

restauračním konceptu, 

který nebyl uskutečněn pro 

nekorektní jednání zájemců, 

kteří nedodrželi uzavřené 

dohody. Krajský soud v 

odůvodnění rozsudku vyšel 

z předpokladu, že uplatnění 

výdajů souvisejících s 

konkrétní nemovitostí 

předpokládá dosažení 

příjmů. Podle názoru 

krajského soudu 

nepostačuje úmysl 

vlastníka, že budovu bude 

užívat k nájmu nebytových 

prostor a že nemovitost byla 

k pronájmu nabízena.  

Nejvyšší správní soud (NSS) 

naproti tomu odkázal ve 

svém rozhodnutí na 

judikaturu, ze které vyplývá, 

že dosažení zdanitelného 

příjmu není podmínkou 

uplatnění vynaložených 

výdajů a naopak je možné 

uplatnit i výdaje související s 

podnikatelským záměrem. 

Podmínkou ovšem je, že 

mezi výdaji a očekávanými 

příjmy, jež mají vynakládané 

výdaje daňovému subjektu 

přinést, musí existovat 

přímý a bezprostřední a 

ekonomicky racionální 

vztah. V daném případě 

bylo podstatné především 

to, zda daňový subjekt 

prokazatelně činil kroky k 

zamýšlenému využití 

nemovitostí, tedy zda 

nějakým způsobem hledal 

vhodného nájemce. NSS 

nesouhlasí s názorem 

žalovaného, že pro uznání 

výdajů spojených s 

pronájmem nemovitostí 

není podstatné, zda je, či 

není předmětná nemovitost 

k pronájmu nabízena, nýbrž 

zda daňový subjekt 

skutečně příjmy z pronájmu 

dosahuje. Krajský soud 

stejně jako správce daně 

nesprávně vycházel z 

předpokladu, že výdaje 

podle §9 ZDP je možné 
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uplatnit výhradně tehdy, 

dojde-li k pronájmu. NSS 

zrušil rozsudek krajského 

soudu i rozhodnutí 

žalovaného. 

 

4. K aplikaci §24 odst. 2 

písm. zc) zákona o daních z 

příjmů na účetní odpisy 
 

Příznivé bylo pro V poslední 

části z dnešního 

„judikátového okénka“ 

upozorňujeme na 

skutečnost, že podle 

rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu (NSS) č.j. 9 

Afs 74/2014-137 nelze 

daňově uplatnit části 

účetních odpisů majetku 

jakožto daňově uznatelné 

náklady dle §24 odst. 2 

písm. zc) zákona o daních 

z příjmů.  

Devátý senát dospěl při 

předběžném posouzení věci 

k odlišnému právnímu 

názoru, než jaký byl zaujat v 

rozsudcích ze dne 24.7.2014 

čj. 7 Afs 107/2012-85 a čj. 7 

Afs 57/2013-94 ve věcech 

kasačních stížností téhož 

stěžovatele. Dle názoru 

sedmého senátu účetní 

odpisy (příp. jejich část 

převyšující daňové odpisy) 

by mohly být podle 

okolností daňově 

uznatelnými výdaji (náklady) 

podle §24 odst. 2 písm. zc) 

ZDP, a to například za 

situace, pokud výše 

účetních odpisů je faktorem 

přímo ovlivňujícím 

regulovanou cenu, za 

dodavatel zboží či služeb 

podléhajících cenové 

regulaci uskutečňuje plnění 

svým zákazníkům.  

Devátý senát však s 

názorem sedmého senátu 

nesouhlasil, a proto věc 

postoupil k rozhodnutí 

rozšířenému senátu. V 

usnesení ze dne 26.8.2015 

čj. 9 Afs 74/2014-125 

rozšířený senát jednoznačně 

konstatoval, že účetní 

odpisy ani jejich část 

převyšující daňové odpisy 

nejsou daňově uznatelnými 

výdaji (náklady) podle §24 

odst. 2 písm. zc) ZDP. 

Rozšířený senát mimo jiné 

uvedl, že §24 odst. 2 písm. 

zc) se na náklady spojené s 

nabýváním hmotného a 

nehmotného majetku 

nevztahuje z toho důvodu, 

že tyto náklady zákon 

komplexně řeší režimem 

daňových odpisů. Daňové 

odpisy jsou tedy v zásadě 

výlučnou metodou, jak 

může daňový subjekt 

uplatnit náklady spojené s 

pořízením hmotného a 

nehmotného majetku. 

Rozdíl, o který účetní odpisy 

převyšují daňové odpisy 

z tohoto důvodu nelze 

prostřednictvím §24 odst. 2 

písm. zc) uplatnit jako 

daňově uznatelné náklady. 

Tímto závěrem byl vázán i 

rozhodující senát v rámci 

citovaného usnesení, a 

proto kasační stížnost 

zamítl.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stránka | 6 

 

Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy 

spaudit@spaudit.cz . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným 

odborníkům na danou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a 

novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v  oblasti účetnictví, 

daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP 

Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na 

základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. 
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