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1. Bude trestná už příprava 

krácení daně? 

 

Bude trestná už příprava 

krácení daně? 

Boj státu s potenciálními 

daňovými úniky zesiluje. Po 

sérii administrativních 

opatření (elektronická 

forma podání, nové přílohy 

a formuláře, režim 

přenesení daňové 

povinnosti apod.) je 

navrhována i změna 

v oblasti trestního práva.  

Poslanci začnou v nejbližších 

dnech schvalovat vládní 

novelu trestního zákona, 

jejíž součástí je rovněž 

změna § 240 trestního 

zákoníku:  podle ní bude už 

příprava daňového úniku 

trestným činem. Součástí 

zákona má být také 

možnost poslat podnikatele 

na několik let do vězení za 

daňový únik už od částky 50 

tisíc korun. 

Novela měla původně také 

prolomit princip 

mlčenlivosti daňových 

poradců a advokátů, kteří 

měli povinnost každou 

takovou snahu za strany 

klientů hlásit. Po silných 

protestech ze strany 

odborné veřejnosti však 

byla tato pasáž 

z navrhované novely 

vypuštěna. Daňoví poradci i 

advokáti přesto se 

zamýšlenou změnou 

trestního zákoníku 

nesouhlasí.   

Jak uvádí ve svém 

komentáři Komora 

daňových poradců ČR, „… 

jsme v posledních letech 

svědky toho, že 

zákonodárce v koncepci 

trestní odpovědnosti 

deklaruje dekriminalizaci, 

avšak ve skutečnosti 

navrhuje a schvaluje takové 

trestněprávní normy, které 

naopak rozšiřují trestní 

odpovědnost. Zákonodárce 

v Důvodové zprávě k 

novému trestnímu zákoníku 

deklaroval, že nová právní 

úprava akcentuje princip 

dekriminalizace a je v této 

souvislosti odkazováno na 

zásadu ultima ratio. 

Předložený návrh zavedení 

trestnosti přípravy 

trestného činu krácení daně 

tento princip popírá,“ . 

Podobně argumentuje proti 

zamýšlené změně rovněž 

Unie obhájců. „Vyjádření 

pracovní komise je v části 

věnované novelizaci § 240 

hrubě zjednodušující, 

postrádá jakékoli 

společenské, ekonomické 

nebo judikatorní 

zdůvodnění nutnosti zavést 

trestnost zkrácení daně již 

ve stádiu přípravy. Při úvaze 

o tom, zda má být jakýkoli 

protiprávní čin trestným 

činem a zda má být trestná 

již jeho příprava, je nutné 

postupovat v souladu se 

základními zásadami 

trestního práva a dbát 

principu jeho ústavnosti,“ 

konstatuje Unie. Stejně tak 

jako daňoví poradci, i 

obhájci argumentují 

zásadou subsidiarity trestní 

represe. 

Jak uvedl v tisku vedoucí 

advokát PwC Legal Radek 

Buršík, je hranice legální a 

nelegální daňové 

optimalizace je velmi tenká 

a nikdo není schopen 

nedokáže říct, kde přesně 

začíná a kde končí. S 

uvedenou změnou 

nesouhlasí ani opozice, 

podle které hrozí další 

kriminalizace podníkání. 

Pro úplnost se podívejme na 

navrhované znění 

citovaného § 240 trestního 

zákoníku: 

§ 240 odstavec 3 zní: 

„(3) Odnětím svobody na 

pět až deset let bude 

pachatel potrestán,  
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a) spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 ve velkém 

rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin ve 

spojení s organizovanou 

skupinou působící ve více 

státech.“.  

3. V § 240 se doplňuje 

odstavec 4, který zní: 

„(4) Příprava je trestná.“. 

2. Rozšířená režimu 

přenesení daňové povinnosti 

na vybraná plnění 
 

Česká republika využila 

možnost danou směrnicí 

Rady 2006/112/ES 

ze dne 28. listopadu 2006 o 

společném systému daně z 

přidané hodnoty a počínaje 

dnem 1. 4. 2015 rozšířila 

výčet plnění, při jejichž 

poskytnutí bude použit 

režim přenesení daňové 

povinnosti. 

Pro plnění, u kterých se 

režim přenesení daňové 

povinnosti bude nově 

aplikovat, budou obecně 

platit obdobná pravidla a 

povinnosti jako pro plnění, 

pro která byl již režim 

přenesení daňové 

povinnosti zaveden.   

Tento režim platí pouze pro 

dodání uskutečněná mezi 

plátci s místem plnění v 

tuzemsku, přičemž 

povinnost přiznat a zaplatit 

daň má plátce, pro kterého 

bylo uvedené zdanitelné 

plnění v tuzemsku 

uskutečněno (příjemce 

plnění). 

Režim přenesení daňové 

povinnosti se nově použije u 

zdanitelného plnění, kterým 

je dodání vybraného zboží, 

pokud celková částka 

základu daně veškerého 

dodávaného vybraného 

zboží překračuje částku 100 

000 Kč, a to s účinností od 1. 

4. 2015 na veškeré vybrané 

zboží s výjimkou cukrové 

řepy, kde účinnost nastává 

až dnem 1. 9. 2015. 

Vybraným zbožím se přitom 

rozumí: 

a) obiloviny a technické 

plodiny, včetně olejnatých 

semen a cukrové řepy, které 

jsou uvedeny pod kódy 

nomenklatury celního 

sazebníku 1005 (kukuřice), 

1201 (sójové boby též 

drcené), 1205 (semena 

řepky nebo řepky olejky, též 

drcená), 1206 00 

(slunečnicová semena, též 

drcená), 1207 50 (hořčičná 

semena), 1207 91 (maková 

semena), 1209 10 00 

(semena cukrové řepy), 

nebo 1212 91 (cukrová 

řepa), 

b) kovy, včetně drahých 

kovů, které jsou uvedeny 

pod kódy nomenklatury 

celního sazebníku v kapitole 

71 a třídě XV, s výjimkou 

zboží, které je sice v kapitole 

71 a třídě XV, ale je 

nařízením vlády č. 361/2014 

Sb. negativně vymezeno 

vybranými kódy a 

kapitolami nomenklatury 

celního sazebníku nebo se 

jedná o zboží, které již 

podléhá režimu přenesení 

daňové povinnosti podle § 

92c zákona o DPH či zboží, 

na které se vztahuje zvláštní 

režim podle § 90 zákona o 

DPH.  

c) mobilní telefony, které 

jsou uvedeny pod kódy 

nomenklatury celního 

sazebníku 8517 12 00 nebo 

8517 18 00,  

d) integrované obvody, jako 

jsou mikroprocesory a 

centrální procesorové 

jednotky, uvedené pod 

kódem nomenklatury 

celního sazebníku 8542 31 a 

desky plošných spojů 

osazené těmito obvody, 

které jsou dodávány ve 

stavu před zabudováním do 

výrobků pro konečné 

uživatele, 
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e)přenosná zařízení pro 

automatizované zpracování 

dat, která jsou uvedena pod 

kódy nomenklatury celního 

sazebníku 8471 30 00, jako 

jsou např. notebooky či 

tablety, 

f) videoherní konzole, které 

jsou uvedeny pod kódy 

nomenklatury celního 

sazebníku 9504. 

 

S účinností od 1. 1. 2016 se 

režim přenesení daňové 

povinnosti se podle § 92d 

zákona o DPH použije také 

při dodání nemovité věci 

plátci, pokud plátce, který 

nemovitou věc dodává, 

uplatní daň podle § 56 

odst. 5 zákona o DPH (tj. 

plátce se rozhodne využít 

zákonnou možnost uplatnit 

daň při dodání nemovité 

věci jinému plátci, které by 

jinak bylo považováno za 

osvobozené plnění). 

 

Podobně jako například v 

případech režimu přenesení 

daňové povinnosti u 

stavebních prací i nyní bude 

platit, že pokud ve sporných 

případech budou dodavatel 

a odběratel jednat ve shodě 

a uplatní režim přenesení 

daňové povinnosti v 

rozsahu všech zákonem 

definovaných povinností, 

bude aplikována právní 

fikce, že dané plnění režimu 

přenesení daňové 

povinnosti podléhá (§ 92f 

odst. 2 zákona o DPH). 

Určení, zda se obecně při 

poskytnutí určitého 

zdanitelného plnění použije 

režim přenesení daňové 

povinnosti nebo ne, je 

rovněž předmětem 

závazného posouzení (§ 92h 

zákona o DPH). 

Pro situace, kdy je přijata 

zálohová platba před 

uskutečněním zdanitelného 

plnění (a zároveň před 

účinností režimu přenesení 

daňové povinnosti pro 

určitý typ plnění), ze které 

vznikla povinnost přiznat 

daň, přičemž k uskutečnění 

daného zdanitelného plnění 

dojde až po zavedení tohoto 

režimu, 

se v souvislosti s rozšířením 

režimu na nové typy plnění 

zavádí s účinností od 1. 1. 

2015 pravidlo (§ 92a odst. 7 

zákona o DPH), podle 

kterého se nebude v dané 

situaci aplikovat režim 

přenesení daňové 

povinnosti zpětně na již 

přiznanou daň z přijaté 

zálohové platby. Pro tyto 

případy je základem daně  

rozdíl mezi celkovou 

úplatou za dané zdanitelné 

plnění bez daně a  součtem  

částek  zálohových  plateb 

přijatých před zavedením  

režimu  přenesení  daňové  

povinnosti,  snížených  o  

daň  přiznanou  z  těchto 

zálohových plateb. 

Pro stanovení celkové 

částky základu daně při 

dodání vybraného zboží 

(limit 100 000 Kč, při jehož 

překročení se aplikuje režim 

přenesení daňové 

povinnosti) může být 

určující celková částka 

základu daně uvedená na 

daňovém dokladu za 

zdanitelné plnění, a to 

v souhrnu za veškeré 

dodávané zboží splňující 

definici vybraného zboží 

(zboží uvedené v bodě1.pod 

písm. a) až f)). Pokud 

nastane situace, kdy bude 

na jednom daňovém 

dokladu uvedeno více druhů 

vybraného zboží 

(spadajícího věcně pod více 

různých písm. a) až f)), 

budou se základy daně 

těchto různých druhů zboží 

pro určení hodnoty limitu 

sčítat.  

V případě opravy základu 

daně u plnění, u kterého byl 

aplikován režim přenesení 

daňové povinnosti, protože 
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byl překročen limit 100 000 

Kč, a následně nastanou 

takové skutečnosti, které 

vedou ke zvýšení nebo 

snížení původního základu 

daně, musí být na opravu 

aplikován režim přenesení 

daňové povinnosti bez 

ohledu na výši prováděné 

opravy. 

Pokud plátce dodal vybrané 

zboží v běžném režimu 

(základ daně za toto zboží za 

zdanitelné plnění 

nepřekročil stanovený limit 

a plátce uplatnil DPH na 

výstupu) a následně 

nastanou skutečnosti, které 

vedou k opravě základu 

daně, čímž dojde ke zvýšení 

původního základu daně, 

uplatněný běžný režim 

původního plnění se již 

zpětně neopravuje.    

Zároveň je ale nutno za 

účelem řádného zdanění 

samotné opravy daně ve 

správném režimu prověřit 

celkovou hodnotu základu 

daně po navýšení. Pokud 

tato celková hodnota 

základu daně (s 

promítnutím všech oprav) 

přesáhne hodnotu 100 000 

Kč, bude se tato oprava 

základu, při které dojde k 

překročení limitu a všechny 

následující, považovat za 

plnění, na které se režim 

přenesení daňové 

povinnosti uplatňuje. 

V případě uplatnění 

množstevních bonusů nebo 

jiných slev, které se vztahují 

k většímu množství 

samostatných transakcí, 

přičemž půjde o situaci, kdy 

hodnota některých z nich 

přesáhla stanovený limit a 

hodnota ostatních nikoli, lze 

v odůvodněných případech 

(např. vzhledem k 

charakteru zboží nelze určit, 

zda se sleva vztahuje na 

dodávku v režimu přenesení 

daňové povinnosti nebo 

dodávku v běžném režimu) 

využít pro určení způsobu 

opravy základu daně 

vzájemnou dohodu mezi 

dodavatelem a 

odběratelem, na základě 

které obě strany shodně 

opravu vztáhnou buď k 

dodání v běžném režimu, 

nebo k dodání v režimu 

přenesení daňové 

povinnosti. 

 

3. Ke zvláštnímu režimu 

jednoho správního místa 

(MOSS) 
 

Na konci března 2015 

zveřejnila finanční správa na 

svých webových stránkách 

informaci k některým 

procesním otázkám, 

souvisejícím se zavedením 

tzv. zvláštního režimu 

jednoho správního místa 

(MOSS) s účinností od 1. 

ledna 2015. Připomeňme si, 

že vlivem nových pravidel 

při poskytnutí vybraných 

služeb (elektronicky 

poskytovaných služeb, 

telekomunikačních služeb a 

služeb rozhlasového a 

televizního vysílání), 

poskytovaných osobám 

nepovinným k dani s 

místem plnění na území EU, 

se místo plnění přesouvá do 

místa příjemce služby. Tím 

současně vzniká povinnost 

se ve státě příjemce služby 

pro účely DPH zaregistrovat. 

V rámci zjednodušení plnění 

povinností k DPH je proto 

pro poskytovatele 

vybraných služeb zaveden 

zvláštní režim jednoho 

správního místa. Tento 

režim se rovněž označuje 

jako tzv. Mini One Stop 

Shop (dále jen „MOSS“). 

Osoba povinná k dani, která 

tento režim chce využívat, 

se nemusí při poskytování 

vybrané služby registrovat k 

DPH v každém jednotlivém 

členském státě, kam byla 

vybraná služba poskytnuta, 

ale své povinnosti k DPH 

plní prostřednictvím pouze 
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jednoho členského státu. 

Daňová správa tohoto 

členského státu pak 

následně provádí výběr, 

evidenci a odvod vybrané 

daně do dotčených 

členských států. Registrace 

do toho režimu je zcela 

dobrovolná. 

V České republice je pro 

MOSS místně příslušným 

(správcem daně) Finanční 

úřad pro Jihomoravský kraj. 

Komunikace probíhá 

výhradně elektronickou 

formou. Daňový subjekt, 

který si vybral ČR jako 

členský stát identifikace, se 

prostřednictvím Daňového 

portálu mimo jiné registruje 

k MOSS a podává jeho 

prostřednictvím příslušná 

daňová přiznání. 

Daňový subjekt platí daň v 

eurech na příslušný 

bankovní účet správce daně 

a to bezhotovostním 

převodem. K platbě vždy 

uvádí jednoznačné 

referenční číslo příslušného 

daňového přiznání. 

Referenční číslo daňového 

přiznání obsahuje kód 

členského státu identifikace, 

identifikační číslo pro DPH 

pro EU režim (DIČ) nebo 

daňové evidenční číslo tzv. 

DEČ pro Non-EU režim, 

zdaňovací období (čtvrtletí a 

rok) ve tvaru: 

•KODZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.

ROK 

(příklad pro EU režim: 

CZ/CZxxxxxxxxx/Q1.2015) 

(příklad pro Non EU režim: 

CZ/EUxxxxxxxxx/Q1.2015) 

Platba je uhrazena správci 

daně při podání daňového 

přiznání nebo nejpozději v 

den, kdy mělo být daňové 

přiznání podáno. Platba je 

považována za provedenou 

v den, kdy je připsána na 

bankovní účet správce daně. 

Každé daňové přiznání musí 

být uhrazeno samostatně. 

Platbu daně je třeba provést 

bezhotovostním převodem 

na číslo bankovního účtu 

Finančního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, 

vedeného v České národní 

bance v eurech: 

IBAN účtu: CZ45 0710 0345 

3400 7765 2621 

BIC (SWIFT kód) banky: 

CNBACZPP 

Referenční číslo daňového 

přiznání se uvádí v 

platebním příkazu do 

položky „Zpráva pro 

příjemce“. 

V případě SEPA platby se 

referenční číslo daňového 

přiznání uvádí do položky 

„Reference platby 

(reference plátce)“. Pokud 

rozsah referenčního čísla 

daňového přiznání 

přesahuje velikost položky 

„Reference platby 

(reference plátce)“, uvede 

se do položky „Reference 

platby (reference plátce)“ 

DIČ/DEČ, tj. text mezi 

lomítky a celé referenční 

číslo daňového přiznání se 

vyplní do položky „Zpráva 

pro příjemce“. 
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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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