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1. Rozšíření režimu přenesení 

daňové povinnosti na 

obiloviny a technické plodiny 

 

Dne 15. června 2015 bylo na 

jednání Vlády schváleno 

nařízení, díky kterému dojde 

z důvodu zamezení 

podvodům na DPH, k 

rozšíření režimu přenesení 

daňové povinnosti v oblasti 

obilovin a technických 

plodin. Toto nařízení vlády 

nabyde účinnosti dnem 1. 

července 2015. 

Režim přenesení daňové 

povinnosti (tzv. reverse 

charge) bude aplikován na 

veškeré komodity, které 

jsou uvedeny pod kódy 

nomenklatury celního 

sazebníku v kapitole 10 a 12 

- obiloviny a technické 

plodiny, včetně olejnatých 

semen a cukrové řepy. 

Tento režim se použije v 

případě, pokud celková 

částka základu daně 

veškerého dodávaného 

vybraného zboží překračuje 

částku 100.000 Kč. 

Účinnost použití režimu 

přenesení daňové 

povinnosti u cukrové řepy 

(kód 1212 91) zůstává 

zachována od 1. září 2015. 

2. Kontrolní akce 

Specializovaného finančního 

úřadu zaměřená na převodní 

ceny 
 

Specializovaný finanční úřad 

zahájil letos v únoru 

celorepublikovou kontrolní 

akci, zaměřenou na 

prověřování převodních cen 

u českých daňových 

subjektů, členů 

nadnárodních korporací. 

Nyní akce směřuje do další 

fáze. Z dosavadního 

průběhu a předběžných 

zjištění z prováděných 

daňových kontrol vyplývá, 

že analýzy, na základě 

kterých jsou daňové 

subjekty vybírány k daňové 

kontrole, jsou úspěšné. 

Podle Petry Petlachové, 

mluvčí Generálního 

finančního ředitelství, 

dosavadní výsledky ukazují, 

že přibližně dvě třetiny 

zahájených kontrol budou 

muset probíhat i nadále, 

neboť dosud nebyly v jejich 

průběhu ze strany daňových 

subjektů rozptýleny veškeré 

pochybnosti správce daně 

nebo nebyly daňovými 

subjekty dodány veškeré 

důkazní prostředky. 

Zbývající třetina dotčených 

daňových kontrol již 

aktuálně směřuje ke svému 

závěru. 

V rámci navazující druhé 

vlny akce budou v průběhu 

měsíce června zahajovány 

další, stejně zacílené daňové 

kontroly. 

3. Kontrolní hlášení DPH 
 

S účinností od 1. 1. 2016 

vzniká plátcům daně z 

přidané hodnoty zákonná 

povinnost podávat tzv. 

kontrolní hlášení. 

Kontrolní hlášení je speciální 

daňové tvrzení, které 

nenahrazuje řádné daňové 

přiznání k DPH ani souhrnné 

hlášení. V souvislosti s 

režimem přenesení daňové 

povinnosti však kontrolní 

hlášení nahrazuje původně 

samostatný výpis z evidence 

pro účely DPH. 

 

Kontrolní hlášení bude 

podáváno pouze 

elektronicky, a to ve 

formátu a struktuře, která 

by měla být (avšak dosud 
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nebyla) zveřejněna 

správcem daně. 

Kontrolní hlášení budou 

podávat osoby registrované 

k DPH v tuzemsku jako 

plátci daně, přičemž není 

rozhodné, zda se jedná o 

tuzemský nebo zahraniční 

subjekt. Za skupinu 

spojených osob bude 

kontrolní hlášení podávat 

zastupující člen skupiny. 

Kontrolní hlášení za 

společnost („dříve sdružení 

bez právní subjektivity“) 

podává určený společník, 

který vede evidenci pro 

účely DPH za společnost 

Plátce, který je právnickou 

osobou (nebo zastupující 

člen skupiny), bude podávat 

kontrolní hlášení za 

kalendářní měsíc, a to do 25 

dnů po skončení 

kalendářního měsíce (bez 

ohledu na zdaňovací období 

plátce, tj. plátci s měsíčním i 

čtvrtletním zdaňovacím 

obdobím podávají kontrolní 

hlášení za kalendářní 

měsíc). 

Fyzická osoba bude podávat 

kontrolní hlášení ve lhůtě 

pro podání daňového 

přiznání (tzn. měsíčně nebo 

čtvrtletně – podání 

kontrolního hlášení ve lhůtě 

do 25 dnů po skončení 

zdaňovacího období spolu s 

daňovým přiznáním k DPH). 

Pokud plátce nepodá 

kontrolní hlášení ve 

stanovené lhůtě, vznikne 

mu zákonná povinnost 

uhradit pokutu ve výši: 

a) 1 000 Kč, pokud jej 

dodatečně podá (po 

stanovené lhůtě) bez 

vyzvání správce daně, 

b) 10 000 Kč, pokud jej podá 

v náhradní lhůtě poté, co jej 

správce daně vyzval, 

c) 30 000 Kč, pokud nepodá 

následné kontrolní hlášení 

dle výzvy správce daně ke 

změně, doplnění či 

potvrzení údajů uvedených 

v podaném kontrolním 

hlášení, nebo 

d) 50 000 Kč, pokud nepodá 

řádné kontrolní hlášení 

nebo ho nepodá ani v 

náhradní lhůtě stanovené 

správcem daně. 

4. Technické zhodnocení 

provedené podnájemcem 
 

V rámci koordinačního 

výboru Komory daňových 

poradců byla znovu 

projednávána problematika 

technického zhodnocení 

provedená podnájemcem.  

Zástupci Generálního 

finančního ředitelství 

potvrdili svůj postoj z 

minulých let, podle kterého 

v případě podnájmu není 

možné u podnájemce 

uplatňovat odpisy, 

vzhledem k podmínkám 

stanoveným v § 28 odst. 1 

ZDP, resp. § 28 odst. 3 

zákona o daních z příjmů 

(ZDP). 

Odpisy technického 

zhodnocení u podnájemce 

nelze v základu daně 

akceptovat z důvodu 

blokace v ustanovení § 28 

odst. 1 ZDP, kde je mimo 

jiné stanoveno, že 

odpisovatelem je vlastník. 

Dále dle § 28 odst. 3 ZDP 

platí zásada, že technické 

zhodnocení za zákonem 

stanovených podmínek je 

umožněno odpisovat pouze 

nájemci nebo uživateli u 

finančního leasingu. 

Podnájemci není umožněno 

odpisování technického 

zhodnocení, protože mimo 

jiné v jeho případě nebude 

splněna jedna z 

kumulativních podmínek 

stanovených v § 28 odst. 3 

ZDP – a sice úhrada 

technického zhodnocení. 

5. Příjmy ze závislé činnosti X 

příjmy z podnikání 
 

V rozhodnutí číslo jednací 6 

Afs 270/2014-18 se Nejvyšší 
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správní soud vrátil k 

problematice tzv. „Švarc 

systému“ a ve svém 

rozhodnutí přisvědčil 

postupu správce daně, který 

podle jeho názoru 

dostatečně prokázal, že 

práce vykonávaná fyzickou 

osobou pro společnost 

vykazuje znaky závislé 

činnosti ve smyslu § 6 

zákona o daních z příjmů. 

V tomto konkrétním 

případě se jednalo o 

posouzení příjmů skladníka 

– zaměstnance společnosti, 

který v letech 2008 až 2010 

vykonával jako živnostník 

poradenské služby v oblasti 

MTZ na základě smlouvy o 

poskytování služeb. V rámci 

provedeného dokazování 

bylo prokázáno, že: 

- činnost byla vykonávána 

převážně na pracovišti 

společnosti 

- jednalo se o činnost 

dlouhodobou a pravidelnou 

co do druhu práce i odměny 

- odměna dotyčného 

fakticky byla rámcově 

vázána na délku pracovní 

doby 

NSS rovněž ve svém 

rozhodnutí připomněl, že je 

třeba při klasifikaci příjmu 

za prováděnou činnost 

vycházet z materiálního 

hlediska, přičemž není 

rozhodné, na jakém 

formálním právním základu 

je předmětná činnost 

vykonávána. 
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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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