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Prezident Zeman 28.4.2017 

podepsal vládní daňový 

balíček (sněmovní tisk č. 

873), který v oblasti daní 

mění zákony o daních 

z příjmů, o rezervách, o dani 

z přidané hodnoty, o 

místních poplatcích, o 

správních poplatcích, 

daňový řád či zákon o 

působnosti orgánů Celní 

správy.  

Dne 16. 6. 2017 byl tento 

daňový balíček zveřejněn ve 

Sbírce zákonů zákon č. 

170/2017 Sb., kterým se 

mění některé zákony v 

oblasti daní. V souladu s 

ustanovením § 3 odst. 3 

zákona č. 309/1999 Sb., o 

Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve 

znění pozdějších předpisů 

nastala účinnost zákona 

patnáctým dnem po 

vyhlášení ve Sbírce zákonů, 

tedy 1. 7. 2017. 

Níže uvádíme stručný 

přehled nejvýznamnějších 

změn v oblasti zákona o 

daních z příjmů a zákona o 

dani z přidané hodnoty. 

 

 

1. Zákon č. 170/2017 Sb. - 

změny v oblasti daně z 

příjmů 

 

Dochází ke zvýšení 

daňového zvýhodnění na 

druhé, třetí a další dítě  - u 

druhého dítěte se částka 

zvyšuje na 19 404 Kč ročně 

ze stávajících 17 004 Kč, u 

třetího a dalšího dítěte to 

bude zvýšení na 24 204 Kč 

ročně ze stávajících 20 604 

Kč. Poprvé je možné 

zohlednit zvýšení částky 

zvýhodnění při výpočtu 

zálohy na daň od července 

2017. Za první měsíce roku 

2017, tj. před datem 

účinnosti zákona, bude 

nutné si částky uplatnit v 

daňovém přiznání za rok 

2017 nebo v rámci ročního 

zúčtování prováděného 

zaměstnavatelem. 

Současně dochází ke 

zpřísnění podmínek pro 

vyplácení daňového bonusu 

na vyživované děti - 

poplatník musí mít příjmy 

alespoň ve výši 

šestinásobku minimální 

mzdy, přičemž ale od roku 

2018 se do limitu příjmů, 

který je nutný splnit pro 

získání bonusu, nebudou 

započítávat příjmy z nájmu 

a kapitálového majetku. 

Podnikatelé, kteří používají 

výdajové paušály, si opět 

budou moci odečítat z daní 

také slevy na děti a na 

manželku či manžela. 

Současně ale dojde ke 

snížení limitu pro využití 

výdajových paušálů. Snižuje 

se mezní hranice příjmů, ze 

které se maximální výdaje 

počítají ze 2 mil. na 1 mil. 

Kč. Paušální výdaje lze 

využít i při vyšších příjmech, 

ale s dodržením maximální 

částky výdajů takto: 

    u 80 % paušálu půjde 

uplatnit výdaje maximálně 

do částky 800 tisíc Kč 

    u 60 % paušálu půjde 

uplatnit výdaje maximálně 

do částky 600 tisíc Kč 

    u 40 % paušálu půjde 

uplatnit výdaje maximálně 

do částky 400 tisíc Kč 

    u 30 % paušálu půjde 

uplatnit výdaje maximálně 

do částky 300 tisíc Kč 

(přičemž pro zdaňovací 

období roku 2017 ještě 

bude možnost výběru mezi 

pravidly platnými pro rok 

2016 nebo novými pravidly 

pro rok 2017). 
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O paušální daň budou moci 

požádat i poplatníci se 

zaměstnanci. Žádost o 

stanovení daně paušální 

částkou podle nových 

pravidel půjde podat už na 

rok 2017, a to do 31. května 

2017. Správce daně daň na 

toto zdaňovací období 

stanoví po projednání s 

poplatníkem nejpozději do 

15. září 2017. 

Úpravy v režimu finančního 

leasingu - § 21d, § 24 odst. 2 

písm. h) a § 24 odst. 5 ZDP  

Zákon v § 21d odst. 1 

výslovně stanoví, že 

předmětem finančního 

leasingu je hmotný majetek 

ve smyslu § 26 zákona o 

daních z příjmů odpisovaný 

podle tohoto zákona.  Tím 

vylučuje z finančního 

leasingu smlouvy uzavřené 

na majetek neodpisovaný a 

majetek nehmotný. Dále 

nově určuje, že finanční 

leasing se stává nájmem za 

podmínky, kdy leasingová 

smlouva je ukončena před 

uplynutím minimální doby 

leasingu.  

Daňové odpisování 

svěřeného majetku u 

příspěvkových organizací 

zřízených obcí nebo krajem 

a majetku vloženého do 

dobrovolného svazku obcí - 

§ 28 odst. 1 písm. d) a e) 

ZDP, § 30 odst. 10 ZDP  

V minulosti mohla 

příspěvková organizace 

zřízená obcí, krajem nebo 

dobrovolným svazkem obcí 

uplatňovat jako odpisovatel 

daňové odpisy jen u 

majetku vlastního, nikoliv u 

majetku ve vlastnictví 

zřizovatele. Obdobně 

nemohl dobrovolný svazek 

obcí odpisovat majetek 

vložený jeho členskými 

obcemi podle zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích.  

Podle nového znění ZDP 

může za dodržení podmínek 

zakotvených v ustanovení § 

28 odst. 1 písm. d) 

příspěvková organizace 

územního samosprávného 

celku nebo dobrovolného 

svazku obcí uplatňovat 

daňové odpisy z hmotného 

majetku předaného 

zřizovatelem k hospodaření 

zřizovací listinou na základě 

§ 27 odst. 2 písm. e), resp. § 

39a odst. 4 zákona č. 

250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Obdobně může uplatňovat 

daňové odpisy i dobrovolný 

svazek obcí u hmotného 

majetku vloženého členskou 

obcí. Tyto daňové subjekty 

musí podle § 30 odst. 10 

ZDP u předmětného 

majetku pokračovat v 

odpisování hmotného 

majetku započatém 

zřizovatelem nebo členskou 

obcí. 

Podle Přechodných 

ustanovení (Čl. II bod 7 a 9) 

se nové znění zákona 

použije již pro zdaňovací 

období započaté v roce 

2017. 

 

Odpisování technického 

zhodnocení - § 28 odst. 3 

ZDP 

V ustanovení § 28 odst. 3 

ZDP byl rozšířen výčet 

poplatníků, kteří mají 

možnost uplatňovat daňové 

odpisy z technického 

zhodnocení provedeného 

na cizím majetku. Kromě 

nájemce a uživatele u 

finančního leasingu může 

daňové odpisy uplatňovat i 

poplatník, kterému byl 

přenechán majetek k 

užívání (např. podnájemce), 

a to za obdobných 

podmínek jako u 

technického zhodnocení 

provedeného nájemcem:  

• technické zhodnocení 

uhradil poplatník, který má 

právo k užívání majetku, na 
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kterém provedl technické 

zhodnocení 

• technické zhodnocení 

provedl a daňové odpisy 

uplatňuje vždy s písemným 

souhlasem vlastníka 

• vlastník hmotného 

majetku nezvýšil vstupní 

cenu hmotného majetku o 

provedené technické 

zhodnocení 

• odpisované technické 

zhodnocení je zařazeno do 

stejné odpisové skupiny 

jako zhodnocovaný 

majetek. 

Podle Přechodného 

ustanovení (Čl. II bod 10) se 

nové znění zákona použije 

na technické zhodnocení 

dokončené a uvedené do 

stavu způsobilého 

obvyklému užívání ode dne 

nabytí účinnosti novely 

zákona. 

 

Odpisování nehmotného 

majetku - § 32a odst. 4 ZDP 

Znění § 32a odst. 4 ZDP 

upravuje dobu daňového 

odpisování nehmotného 

majetku. Pro příslušné 

kategorie nehmotného 

majetku byla pevně 

stanovená doba odpisování 

změněna na dobu 

minimální. Tzn., že 

poplatník bude moci podle 

svého rozhodnutí majetek 

daňově odpisovat i delší 

dobu (větší počet měsíců), 

ovšem při zachování 

stávajících podmínek 

zakotvených v § 32a ZDP, 

zejména při zachování 

pravidla rovnoměrnosti 

daňových odpisů.  

Podle Přechodného 

ustanovení (Čl. II bod 12) se 

nové znění zákona použije 

až na majetek, u kterého 

bylo odpisování zahájeno po 

účinnosti novely zákona. 

Peněžitý dar na pořízení 

hmotného majetku nebo na 

jeho technické zhodnocení - 

§ 29 odst. 1 ZDP  

Podle § 29 odst. 1 ZDP 

snižuje bezúplatný příjem ve 

formě účelového 

peněžitého daru 

poskytnutého na pořízení 

hmotného majetku nebo na 

jeho technické zhodnocení 

vstupní cenu předmětného 

hmotného majetku bez 

ohledu na to, zda byl tento 

příjem od daně osvobozen, 

nebyl předmětem daně 

nebo nezvyšoval základ 

daně podle výjimky 

uvedené v § 23 odst. 3 písm. 

a) bod 16 ZDP. 

U poplatníka daně z příjmů 

právnických osob (účetní 

jednotky) se jedná o 

zdanitelný příjem zúčtovaný 

ve výnosech. Pokud 

poplatník pořídí hmotný 

majetek a ve smyslu 

ustanovení § 29 odst. 1 ZDP 

sníží jeho vstupní cenu, 

může zmíněný výnos 

vyloučit podle § 23 odst. 3 

písm. c) bodu 9 ZDP ze 

základu daně. 

Podle Přechodného 

ustanovení (Čl. II bod 19) se 

nová úprava použije poprvé 

pro zdaňovací období 

započaté v roce 2017. 

 

Další změny ZDP účinné od 

zdaňovacího období 

započatého po účinnosti 

novely ZDP:  

• Úprava do zdanění 

veřejně prospěšných 

poplatníků 

- osvobození 

bezúplatných příjmů 

veřejnoprávních 

korporací bez omezení 

jejich účelového určení  

- daňová úspora veřejně 

prospěšných 

poplatníků – prostředky 

získané daňovou 

úsporou musí být 

profinancovány 

nejpozději následující 

zdaňovací období na 

krytí nákladů z 
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nepodnikatelských 

činností 

- rozšíření aplikace 

srážkové daně ve výši 

19 % (§ 36 odst. 5 ZDP) 

u vymezených veřejně 

prospěšných 

poplatníků a 

společenství vlastníků 

jednotek i na úrokové 

příjmy z účtů a vkladů  

• Osvobození příjmu z 

podílu na zisku vyplaceného 

svěřenskému fondu nebo 

rodinné fundaci - § 19 odst. 

3 písm. b) ZDP 

• Zrušení ustanovení o 

vkladu s doplatkem - § 23 

odst. 3 písm. a) bod 8 ZDP 

• Možnost uplatňování 

prokázaných nákladů na 

pohonné hmoty 

spotřebované jako výdaje 

na pracovní cestu u 

motorových vozidel 

provozovaných na základě 

smlouvy o výpůjčce 

uzavřené s věřitelem na 

dobu zajištění dluhu 

převodem vlastnického 

práva k tomuto vozidlu 

• Vyřazení původní výstavby 

v rámci nové výstavby. 

 

2. Zákon č. 170/2017 Sb. – 

změny v oblasti daně z 

přidané hodnoty 
 

Společnost (dříve sdružení) 

Dochází ke zrušení zvláštní 

právní úpravy pro 

společnosti bez právní 

subjektivity (dřívější 

sdružení). Nově se bude 

každý společník z pohledu 

DPH posuzovat samostatně. 

Do 31. 12. 2018 lze 

postupovat podle stávající 

právní úpravy. 

Režim přenesení daňové 

povinnosti 

S účinností od 1. 7. 2017 se 

režim přenesení daňové 

povinnosti v kategorii tzv. 

trvalého použití režimu 

 přenesení daňové 

povinnosti rozšiřuje o 

následující plnění 

uskutečněná mezi plátci:  

• poskytnutí 

zprostředkovatelské 

služby podle § 92 

odst. 5 ZDPH, tj. 

služby spočívající v 

obstarání dodání 

investičního zlata, 

pokud je u 

poskytnutí této 

služby uplatněna 

daň, 

• dodání nemovité 

věci prodávané 

dlužníkem z 

rozhodnutí soudu v 

řízení o nuceném 

prodeji,  

• poskytnutí 

pracovníků pro 

stavební nebo 

montážní práce,  

• dodání zboží 

poskytovaného jako 

záruka při realizaci 

této záruky,  

• dodání zboží po 

postoupení výhrady 

vlastnictví 

nabyvateli a výkon 

tohoto práva 

nabyvatelem. 

. 

Povinnost přiznat daň z 

plateb předem 

 

Je-li před uskutečněním 

zdanitelného plnění přijata 

úplata, vzniká povinnost 

přiznat daň z přijaté částky 

ke dni přijetí úplaty. To 

neplatí, není-li zdanitelné 

plnění ke dni přijetí úplaty 

známo dostatečně určitě. 

Dodání zboží nebo 

poskytnutí služby je pro 

účely tohoto zákona známo 

dostatečně určitě, jsou-li 

známy alespoň tyto údaje: 

 zboží, které má být 

dodáno, nebo 

služba, která má být 

poskytnuta, 
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 sazba daně v 

případě 

zdanitelného plnění 

a 

 místo plnění. 

Pokud je přijata úplata před 

uskutečněním zdanitelného 

plnění na blíže neurčené 

plnění, a ke dni přijetí této 

úplaty není dostatečně 

jasné, k jakému 

konkrétnímu druhu zboží či 

služby se úplata vztahuje, 

nebo není ke dni přijetí této 

úplaty dostatečně zřejmá 

sazba daně či místo plnění, 

plátce povinnost přiznat daň 

z titulu přijetí takovéto 

úplaty nemá. V takovém 

případě se daň uplatní až ke 

dni uskutečnění danitelného 

plnění.  

Nespolehlivá osoba 

K institutu nespolehlivého 

plátce přibyl institut 

nespolehlivé osoby. V 

případě rozhodnutí správce 

daně může být za 

nespolehlivou osobu 

označena jakákoli fyzická 

nebo právnická osoba, která 

není plátcem, pokud 

závažným způsobem poruší 

své povinnosti vztahující se 

ke správě daně z přidané 

hodnoty (obdobné 

podmínky jako u 

nespolehlivého plátce). 

Pro rozhodnutí o 

nespolehlivé osobě v 

případě porušení povinností 

nastalých po 1. 7. 2017 a 

vztahujících se ke správě 

DPH u osoby nepovinné k 

dani postačí naplnění 

kteréhokoli bodu z kritérií 

níže uvedených:  

Fyzická osoba – nepovinná k 

dani: 

a) Vystavení fiktivního 

dokladu:  

b) Opakované porušení § 

108 odst. 1 písm. j) zákona o 

DPH 

c) Nedoplatek DPH ve výši 

minimálně 50.000,- Kč bez 

příslušenství daně 

d) Zajišťovací příkaz 

e) Opakované porušení 

režimu nového dopravního 

prostředku podle § 19 odst. 

6 zákona o DPH 

f) Zjištěné podvodné 

jednání při vracení daně 

(porušení § 85 zákona o 

DPH (vracení daně osobám 

se zdravotním postižením)  

Právnická osoba – 

nepovinná k dani:  

Zejména jde o osoby 

uvedené v § 5 odst. 3 (větě 

první) zákona o DPH a dále 

svěřenský fond (§ 4b odst. 2 

zákona o DPH, pokud 

nevykonává ekonomickou 

činnost).  

a) Vystavení fiktivního 

dokladu:  

b) Opakované porušení § 

108 odst. 1 písm. j) zákona o 

DPH 

c) Nedoplatek DPH (osoba 

nepovinná k dani má po 

dobu nejméně tří 

kalendářních měsíců po 

sobě jdoucích evidován 

kumulativní nedoplatek na 

DPH ve výši minimálně 

50.000,- Kč) 

d) Zajišťovací příkaz  

e) Opakované porušení 

povinností identifikované 

osoby dle § 108 odst. 1 

písm. b) zákona o DPH 

(resp. § 6g zákona o DPH 

 

Ručení za plnění v 

bitcoinech 

Příjemce zdanitelného 

plnění, pokud je úplata za 

toto plnění poskytnuta zcela 

nebo zčásti virtuální měnou, 

ručí za nezaplacenou daň. 

Vracení odpočtu v případě 

nedoloženého zničení, 

ztráty či odcizení 

obchodního majetku 

Nová ustanovení § 77 odst. 

2 písm. c) a § 78e zákona o 

DPH definují povinnost 
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plátce vyrovnat, nebo 

upravit původně uplatněný 

nárok na odpočet daně. 

Uvedená povinnost vzniká, 

pokud plátce použije 

obchodní majetek pro jiné 

účely, než které zohlednil 

při uplatnění původního 

odpočtu daně. Cílem 

zákonodárce je, aby plátce 

vyrovnal, nebo upravil dříve 

uplatněný nárok na odpočet 

daně při nedoložených 

případech zničení, ztráty 

nebo odcizení obchodního 

majetku.  

Povinnost provést vyrovnání 

odpočtu daně podle § 77 

odst. 2 písm. c) zákona o 

DPH se vztahuje na situace, 

kdy plátce nemůže 

důkazními prostředky řádně 

doložit, že došlo ke zničení, 

ztrátě či odcizení 

obchodního majetku jiného 

než dlouhodobého majetku.  

Obchodním majetkem jiným 

než dlouhodobým se pro 

účely § 77 zákona o DPH 

rozumí např.:  

• Materiál 

• Zboží 

• Polotovary, 

nedokončená 

výroba 

• Horové výrobky 

 

Ustanovení § 77 zákona o 

DPH se uplatňuje pouze u 

majetku před jeho použitím. 

Lze tedy vyvodit, že zejména 

drobný majetek vydaný ze 

skladu (kalkulačky, pracovní 

nářadí) a fakticky použitý k 

ekonomické činnosti, nebo 

drobný majetek pořízený 

pro přímé použití a fakticky 

užitý k ekonomické činnosti 

nábytek, výpočetní 

technika) tomuto vyrovnání 

nepodléhají. Naproti tomu 

materiál vydaný ze skladu, 

který je v době zničení, 

ztráty nebo odcizení již 

obsažen v polotovaru či v již 

hotovém výrobku, avšak 

tento polotovar či hotový 

výrobek nebyl fakticky užitý 

k ekonomické činnosti, 

vyrovnání nároku na 

odpočet daně podléhá. 

Povinnost provést úpravu 

odpočtu daně podle § 78e 

zákona o DPH se týká 

případů, kdy plátce nemůže 

důkazními prostředky řádně 

doložit, že došlo ke zničení, 

ztrátě či odcizení 

dlouhodobého majetku.  

Dlouhodobým majetkem se 

pro účely zákona o DPH 

rozumí  

• hmotný majetek,  

• odpisovaný 

nehmotný majetek,  

• pozemek, nebo  

• technické 

zhodnocení.  

Znění § 77 odst. 2 písm. c) a 

§ 78e zákona o DPH se 

vztahuje pouze na zničení, 

ztrátu či odcizení 

obchodního majetku.  

Pro účely doložení zničení, 

ztráty nebo odcizení 

obchodního majetku je 

nutné zjistit zejména, jaký 

obchodní majetek byl 

zničen, ztracen nebo 

odcizen, jeho množství a 

jednotkovou cenu 

(pořizovací cenu). Pro řádné 

doložení zničení 

obchodního majetku je 

nezbytné mít níže uvedené 

dokumenty a současně 

soupis majetku, který by 

měl obsahovat jednotkovou 

cenu (pořizovací cenu) 

obchodního majetku bez 

daně, základ daně, sazbu 

daně a výši daně a také 

datum pořízení obchodního 

majetku, a zdaňovací 

období, kdy byl odpočet 

uplatněn a v jaké výši.  

Řádné doložení zničení, 

ztráty nebo odcizení 

majetku lze prokázat 

zejména posudkem 

pojišťovny, nebo soudního 

znalce případně jinými 

důkazními prostředky. 
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Pokud nastane zničení, 

ztráta nebo odcizení 

majetku, které nejsou řádně 

doloženy ani potvrzeny, pak 

je plátce povinen vyrovnat 

nebo upravit původně 

uplatněný odpočet daně u 

obchodního majetku ve 

zdaňovacím období, kdy 

došlo ke skutečnému 

zjištění zničení, ztráty nebo 

odcizení majetku (ke dni v 

příslušném zdaňovacím 

období plátce), nebo ve 

zdaňovacím období, kdy se 

plátce o zničení/ztrátě 

majetku dozvědět měl a 

mohl.  

Pokud se plátce nedozvěděl 

nebo se dozvědět nemohl o 

zničení, ztrátě nebo odcizení 

majetku, pak je plátce 

povinen vyrovnat, nebo 

upravit uplatněný odpočet 

daně nejpozději ke dni 

provedení inventarizace 

majetku, resp. povinnosti 

provést inventarizaci 

majetku (viz v tom smyslu § 

30 odst. 6 zákona o 

účetnictví), tj. např. ke dni 

samotného fyzického 

přepočítání majetku a 

zjištění manka, pokud tuto 

skutečnost nezjistil dříve v 

průběhu daného 

kalendářního/hospodářskéh

o roku.   

 

Vyrovnání či úpravu 

odpočtu daně je nutné 

provést z částky původně 

skutečně uplatněného 

odpočtu daně, resp. částky 

daně na vstupu u 

obchodního majetku. 

Úprava odpočtu dle § 78 a 

následujících 

Dojde-li u dlouhodobého 

majetku ve lhůtě pro úpravu 

odpočtu daně k uskutečnění 

plnění dodání zboží nebo 

poskytnutí služby, úprava 

odpočtu daně se provede 

jednorázově a plátce ji 

provede za zdaňovací 

období, ve kterém došlo k 

uskutečnění plnění. 

 

3. Upozornění Finanční 

správy na časté podvody na 

DPH v oblasti poskytování 

pracovní síly 
 

Finanční správa upozornila 

na daňové podvody v 

oblasti poskytování pracovní 

síly odpovídající situaci, kdy 

obchodní korporace v pozici 

„agentury práce“ poskytuje 

pracovní sílu výrobním 

podnikům či obchodním 

korporacím, přičemž se 

snaží účelově vyhnout 

placení DPH a rovněž dalším 

odvodům jako dani z příjmů 

právnických osob či 

sociálnímu pojištění. 

 

„S cílem záměrně se 

vyhnout povinnosti zaplatit 

DPH poskytovatel pracovní 

síly vykazuje ve svém 

přiznání a kontrolním 

hlášení fiktivní přijatá 

zdanitelná plnění. Jinými 

slovy, podložené 

dokumenty s náležitostmi 

daňových dokladů jsou na 

neexistující transakce,“ 

vysvětlil jeden z možných 

způsobů podvodu v této 

oblasti ředitel Sekce výkonu 

a metodiky daní Jiří Fojtík. 

Za účelem tvorby fiktivních 

transakcí, organizátoři 

podvodu úmyslně vytváří 

nepřehledné obchodní 

struktury a vazby. 

 

Finanční správa proto 

upozorňuje, že přijímání 

služeb, tedy poskytování 

pracovní síly dle právního 

vztahu uzavřeného v 

jakékoliv formě, od 

dodavatelů, kteří 

uskutečňují ekonomickou 

činnost evidentně 

nestandardním způsobem, 

může reálně vést k účasti na 

podvodu v oblasti DPH. 

„Podnikatel by měl být 

obezřetný při výběru 
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obchodních partnerů a v 

případě zjištění 

nestandardních podmínek 

obchodování, byť mohou 

přinést zvýhodnění na 

daném trhu, či 

nestandardních skutečností, 

které mohou indikovat jeho 

zapojení do podvodné 

struktury, je povinen 

přijmout dostatečná 

opatření, aby zajistil, že 

plnění, která přijímá či 

uskutečňuje, nevedou k 

jeho případné účasti na 

daňovém podvodu,“ 

pokračoval Fojtík. 

 

Mezi nestandardní 

skutečnosti, které musí 

podnikatele vést k vyšší 

opatrnosti, zejména je-li jich 

u jednoho obchodního 

partnera (v tomto případě 

poskytovatele pracovní síly) 

shledáno více, patří 

například fakt, že obchodní 

partner vznikl v nedávné 

době a nemá žádnou 

relevantní obchodní historii, 

nemá potřebnou licenci či 

oprávnění pro daný obor 

činnosti, předmět podnikání 

uvedený v obchodním 

rejstříku neodpovídá jeho 

skutečným ekonomickým 

aktivitám, často mění údaje 

zapisované do obchodního 

rejstříku, má sídlo na tzv. 

office house, nemá funkční 

webové stránky, je delší 

období obtížně k zastižení, 

nabízí služby za cenu 

významně nižší než tržní, 

nevyžaduje dostatečné 

smluvní zajištění nebo 

požaduje neobvyklé 

platební podmínky (platba 

do zahraničí). Bližší 

informace jsou uvedeny v 

Upozornění na podvody v 

oblasti daně z přidané 

hodnoty - poskytování 

pracovní síly na webu 

Finanční správy. 

 

Pokud podnikatel shledá při 

obchodování se svým 

obchodním partnerem v 

tuzemsku (v daném případě 

poskytovatelem pracovní 

síly) například výše zmíněné 

nestandardní okolnosti, ze 

kterých může vyplývat riziko 

účelového neuhrazení daně 

obchodním partnerem, 

může místo dodavateli daň 

uhradit přímo Finanční 

správě. 

4. Daňová uznatelnost daně 

sražené v zahraničí nad 

rámec smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění 
 

V rámci jednání 

Koordinačního výboru 

Komory daňových poradců 

ČR byly diskutovány názory 

na daňovou uznatelnost 

daně sražené v zahraničí 

nad rámec smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění.  

Předkladatelé tématu 

navrhovali na základě 

rozsáhlé analýzy závěr, 

podle kterého náklad 

vzniklý z titulu daně z příjmů 

sražené v zahraničí nad 

rámec smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění je daňově 

uznatelný dle § 24 odst. 2 

písm. ch) ZDP. 

 

Generální finanční 

ředitelství ČR (GFŘ) však 

vyjádřilo nesouhlas 

s předkladateli. Dle názorů 

pracovníků státní správy je 

ustanovení § 24 odst. 2 

písm. ch) ZDP určeno pro 

zmírnění dvojího zdanění v 

případě obdržení příjmů z 

nesmluvních států, kdy 

nelze využít postupu 

vyloučení dvojího zdanění v 

souladu s § 38f ZDP, a dále 

pro případy, kdy u 

smluvních států nebylo 

možné při uplatnění 

zápočtu prostého započítat 

celou daň zaplacenou v 

zahraničí. 

Předmětné ustanovení § 24 

odst. 2 písm. ch) ZDP přímo 

odkazuje na daň zaplacenou 
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v zahraničí, kterou nelze 

uplatnit k zápočtu podle § 

38f ZDP. Prioritně je třeba 

definovat obsah a význam 

pojmu daň z příjmů 

zaplacená v zahraničí. 

Uvedený § 38f odst. 1 ZDP 

říká, že při vyloučení dvojího 

zdanění „…..se postupuje 

podle příslušných 

ustanovení smluv o 

zamezení dvojího zdanění, 

jimiž je ČR vázána“. 

Předkladatelem dovozený 

teleologický výklad 

dotčeného ustanovení § 24 

odst. 2 písm. ch) ZDP je tedy 

nesprávný, neboť právě 

přímý odkaz v tomto 

ustanovení na § 38f ZDP 

jednoznačně hovoří o 

vyloučení dvojího zdanění v 

souladu se smlouvou a tedy 

daní zaplacenou v souladu 

se SZDZ. Tudíž hovoříme-li o 

zaplacené dani v zahraničí, 

jež nebyla započtena na 

daňovou povinnost v 

tuzemsku (jež představuje 

daňový náklad), pak tento 

rozdíl může být pouze z 

částky, jež byla v zahraničí 

zaplacena v souladu se 

smlouvou. 

V případě, že je daňový 

subjekt v souladu s 

legislativou státu zdroje 

podroben vyššímu zdanění, 

než umožňuje smlouva, má 

nárok, po splnění 

relevantních podmínek pro 

uplatnění výhod ze smluv o 

zamezení dvojího zdanění, 

požádat o refundaci 

neoprávněně zaplacené 

daně v zahraničí (v zemi 

zdroje). 

Výše uvedený závěr lze 

dovodit také z toho, že ve 

větě „… a to pouze v 

rozsahu, v jakém nebyla 

započtena na daňovou 

povinnost v tuzemsku podle 

§ 38f.“  je odkazováno právě 

na provedení zápočtu dle § 

38f ZDP, jehož aplikace u 

daně zaplacené nad rámec 

SZDZ nepřichází v úvahu. 

Navíc v případě zaplacení 

vyšší daně než stanoví 

smlouva, existuje pro 

poplatníky možnost v 

případě, že by stát zdroje 

neuznal refundační nárok 

poplatníka, iniciovat 

proceduru řešení případu 

dohodou. 

Daňový subjekt by dle 

názoru GFŘ navíc při 

navrhovaném výkladu mohl 

těchto možností zneužít, v 

ČR si daň uplatnit jako 

daňové uznatelný náklad a v 

zahraničí následně požádat 

o refundaci. Navíc při 

znalosti ustanovení § 37 

ZDP, tedy, že ustanovení 

ZDP se použijí pouze v 

případě, že SZDZ nestanoví 

jinak, je třeba primárně 

respektovat záměr existující 

smlouvy, která přisuzuje 

nárok na zdanění státu 

zdroje jen do určité výše, a 

prvotně by se tedy měl 

sledovat cíl stanovený touto 

smlouvou. 

. 
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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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