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1. Základ daně z nabytí 

nemovitých věcí bez DPH 

 

V červnu tohoto roku bylo 

publikováno rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu 

(NSS) č. 4 Afs 88/2017, 

týkající se základu daně 

z nabytí nemovitých věcí. 

Předmětem sporu byla 

žaloba obce Střelské Hoštice 

na způsob stanovení 

základu daně z převodu 

nemovitých věcí v situaci, 

kdy je poplatníkem daně 

převodce a základ daně byl 

stanoven na základě ceny 

sjednané. 

Základ daně byl správcem 

daně stanoven (tak, jak to 

bylo dosud v obdobných 

případech běžné) včetně 

daně z přidané hodnoty. 

Zákonné opatření senátu o 

dani z nabytí nemovitých 

věcí č. 340/2013 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, 

stanoví v §13, že sjednanou 

cenou se pro účely daně z 

nabytí nemovitých věcí 

rozumí úplata za nabytí 

vlastnického práva k 

nemovité věci.  

Podle rozhodnutí NSS (dle 

našeho názoru naprosto 

logického) se jedná o 

majetkovou daň, a přestože 

DPH je součástí úplaty dle 

výše uvedeného ustanovení, 

není majetkem, protože ji 

prodávající odvede státu. 

Proto nelze daň z nabytí 

vypočítávat ze sumy včetně 

DPH. "V takovém případě by 

převodce danil nejen svůj 

zisk z převodu nemovitosti, 

ale i částku, kterou 

inkasoval pro stát a která se 

fakticky nestala částí jeho 

majetku," konstatoval v 

rozsudku Nejvyšší správní 

soud. 

V prvotních reakcích na toto 

rozhodnutí finanční správa 

deklarovala, že rozsudek se 

týká pouze tohoto jediného 

konkrétního případu a není 

tedy důvod k plošnému 

vracení daně z nabytí 

nemovitých věcí. To by 

znamenalo, že všichni 

ostatní daňoví poplatníci, 

kteří se ocitli ve stejné 

situaci, by museli 

postupovat cestou podání 

samostatné žaloby a 

soudního sporu.  

Až po určitém prodlení 

finanční správa dospěla 

v září tohoto roku k závěru, 

že bude v případech, kdy je 

poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí převodce 

a cena sjednaná byla 

uhrazena včetně DPH, ve 

své správní praxi 

respektovat rozsudky 

Nejvyššího správního soudu. 

Při stanovení ceny sjednané 

pro účely stanovení základu 

daně tak bude nově 

vycházet z předpokladu, že 

její součástí není DPH. 

„Nově tak budeme při 

stanovení ceny sjednané 

pro účely stanovení základu 

daně akceptovat cenu 

sjednanou bez DPH pro 

případy, kdy v období od 1. 

1. 2014 do 31. 10. 2016 byl 

poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí převodce,“ 

vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel 

Sekce metodiky a výkonu 

daní. 

V již ukončených 

vyměřovacích řízeních 

mohou poplatníci podat 

dodatečné daňové přiznání, 

a to nejpozději tři roky ode 

dne, v němž uplynula lhůta 

pro podání daňového 

přiznání (pokud nebyla 

prodloužena). 

Upozorňuje současně, že 

výše uvedené rozhodnutí se 

týká situace, kdy je 

poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí převodce. 

Citované rozhodnutí NSS 

bohužel postrádá závěry, 
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které by bylo možno 

vztáhnout i na situaci, kdy je 

poplatníkem daně 

nabyvatel. Nelze tedy zatím 

jednoznačně odhadnout, jak 

by se finanční správa 

postavila k situacím, kdy by 

dodatečné přiznání podával 

daňový poplatník – 

nabyvatel. Podle tiskové 

zprávy finanční správa 

dopad výše uvedených 

rozsudků na tyto případy 

nyní analyzuje. 

 

2. Daňové kontroly odpočtů 

na výzkum a vývoj 
 

Na základě našich 

praktických zkušeností Vás 

chceme upozornit na stále 

častější kontroly finančních 

úřadů, zaměřené na 

uplatňování odpočtu na 

podporu výzkumu a vývoje 

dle § 34 a následujících 

zákona o daních z příjmů. 

Kontroly jsou přitom velmi 

často zaměřeny jak na 

faktickou stránku projektu 

výzkumu a vývoje (zejména 

z pohledu posouzení tzv. 

prvku novosti), tak i na 

formální náležitostí 

dokumentace celého 

projektu.  

Pravidla pro uplatnění 

odečtu zakotvil zákonodárce 

nejprve do § 34 zákona o 

daních z příjmů, později se 

tuto problematiku snažil 

podrobněji upravit v nově 

vkládaných ustanoveních § 

34a až 34e a 

prostřednictvím pokynu 

řady D (pokyn GFŘ D-288 k 

jednotnému postupu při 

uplatňování ustanovení §34 

odst. 4 a 5 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů).  

Na základě § 34e může 

rovněž daňový poplatník 

požádat o závazné 

posouzení výdajů 

vynaložených na výzkum a 

vývoj zahrnovaných do 

odpočtu. Tato žádost 

podléhá správnímu 

poplatku ve výši 10.000 Kč.  

Jak uvedly Hospodářské 

noviny, stát chce vybrat co 

nejvíc na daních a jeho 

snaha doléhá i na firmy, 

které praktikují výzkum a 

experimentální vývoj. Ze 

státní podpory, jež má 

přispět ke 

konkurenceschopnosti 

podniků, se stává daňová 

past. Úředníci bez znalosti 

věci zpochybňují, že vývojáři 

přišli s něčím novým. V 

poslední době si k tomu 

našli nový bič − podnikatele 

pronásledují kvůli 

malicherným formálním 

nedostatkům. Firmy pak 

musí doplatit daň z příjmu, 

kterou si odečetly na 

výzkum, plus penále a úroky 

z prodlení. 

Z vlastní zkušenosti víme, že 

mnoho firem na základě 

této zkušenosti zvažuje, zda 

bude nadále odpočtu na 

podporu výzkumu a vývoje 

využívat, případně již na 

snahu o jeho uplatnění 

rezignovaly zcela.  

V praxi už existuje několik 

judikátů v této záležitosti. 

Nejznámější z nich je zřejmě 

rozhodnutí NSS č. 10 Afs 

24/2014-119 ze dne 11. 6. 

2015, kde bylo 

konstatováno, že správce 

daně zpravidla nedisponuje 

dostatečnými technickými 

znalostmi k posouzení 

důkazních prostředků 

technické povahy 

navržených za účelem 

prokázání přítomnosti 

ocenitelného prvku novosti 

a technické nejistoty u 

přezkoumávaných projektů 

výzkumu a vývoje. Jsou-li 

tyto důkazy pro věc 

relevantní, je povinen 

ustanovit znalce dle § 95 

odst. 1 zákona č. 280/2009 

Sb., daňového řádu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stránka | 4 

Naproti tomu, v rozhodnutí 

NSS č. 6 Afs 60/2014-56 ze 

dne 26. 8. 2014 Nejvyšší 

správní soud přisvědčil 

v otázce týkající se 

formálních náležitostí 

projektu správci daně, když 

konstatoval, že Nejvyššímu 

správnímu soudu proto 

nezbývá než přisvědčit 

krajskému soudu, že 

stěžovatelkou předložené 

projekty výzkumu a vývoje 

neobsahují veškeré 

náležitosti na ně kladené 

ustanovením § 34 odst. 5 

ZDP. V takovém případě pak 

nebylo vadou řízení, že 

krajský soud již 

nepřezkoumával věcně 

závěry správce daně v tom 

směru, zda projekty 

výzkumu a vývoje skutečně 

odpovídají materiální 

definici vývoje a výzkumu v 

§ 2 zákona o podpoře 

výzkumu. 

Nezbývá proto než 

doporučit věnovat 

maximum pozornosti jak 

problematice samotného 

vymezení projektu výzkumu 

a vývoje (zejména z pohledu 

přítomnosti ocenitelného 

prvku novosti), tak i 

důsledně dbát na kvalitu 

formální dokumentace 

projektu, jeho vyhodnocení, 

jakož i veškerých 

souvisejících účetních 

záznamů a prvotních 

dokladů. 

 

3. Kontroly „korunových“ 

dluhopisů 
 

Další mediálně známou 

kauzou jsou tzv. „korunové 

dluhopisy“. Na jejím případě 

lze celkem snadno 

dokumentovat nestálost a 

nepředvídatelnost postoje 

finanční správy v situaci, kdy 

legislativa nedoznala 

žádných změn. Budiž tato 

kauza i poučením, že 

plánování transakcí, jejichž 

jediným (nebo 

přinejmenším hlavním) 

cílem je dosažení daňové 

úspory, může vést v lepším 

případě k vynaložení 

nákladů, které nepřinesou 

odpovídající efekt, v horším 

případě pak i ke vzniku 

daňových doměrků (a 

souvisejících sankcí) či 

dokonce k zahájení 

trestního stíhání. 

Nezaškodí připomenout, že 

na začátku byla „finta“ 

Ministerstva financí ČR při 

emisi státních dluhopisů, 

zajišťující praktické 

nezdanění dluhopisů 

v nominální hodnotě 1,- Kč.  

nezdanění. Úrok z těchto 

státních dluhopisů sice 

podléhal srážkové dani 15 

%, ovšem základ daně se 

stanovil samostatně za 

jednotlivé kusy dluhopisů. 

Díky zaokrouhlování 

jednotlivé srážkové daně za 

tyto kusy dluhopisů na celé 

koruny dolů vyšla zcela v 

souladu s daňovými zákony 

(efektivní) daň nulová. 

Tento postup je již 

minulostí, protože od roku 

2013 se sražená daň nově 

nezaokrouhluje a na celé 

koruny dolů se zaokrouhlí až 

celková částka daně sražená 

plátcem z jednotlivého 

druhu příjmu. Pro dluhopisy 

emitované do konce roku 

2012 zůstal zachován 

původní režim výpočtu 

daně. 

Postupu vymyšleného 

Ministerstvem financí se 

„chytila“ celá řada 

podnikatelů a firem a 

zejména rok 2012 byl 

nevídaně bohatý na 

emitované dluhopisy 

v nominální ceně 1,- Kč. 

V průběhu času se ukázalo, 

že řada společností této 

možnost využilo nejen kvůli 

přilákání externích zdrojů 

financování, ale především 

k vlastním daňovým 

úsporám, resp. daňovým 

úsporám jejich majitelů – 
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zejména v případech, kde 

dluhopisy nebyly nabízeny 

externím investorům a 

nakoupily je hlavně zejména 

stávající akcionáři či 

společníci, navíc mnohdy 

v situaci, kdy úroky 

z dluhopisů převyšovaly 

úrokové sazby financujících 

bank. 

Tento (dosud skrytý) 

problém eskaloval 

v letošním roce, téměř jistě 

z důvodu politické 

angažovanosti akcionáře 

jednoho z tehdejších 

emitentů korunových 

dluhopisů. Pozoruhodný je 

přitom vývoj postoje 

finanční správy. 

Ještě v březnu tohoto roku 

finanční správa 

konstatovala, že „Finanční 

správa nemá žádný důvod 

měnit svoji dosavadní 

správní praxi, která 

důsledně vychází ze zákona 

a je upravena příslušnými 

metodickými pokyny a 

vnitřními taktickými 

postupy. Finanční správa 

nebude měnit stávající 

zákonem i judikaturou 

potvrzenou správní praxi, 

ani vydávat nové metodické 

pokyny na základě 

objednávky sněmovního 

výboru. Za prvé by to bylo 

zcela nadbytečné 

(podezření na daňové úniky 

související s korunovými 

dluhopisy správce daně 

standardně prověřuje všemi 

prostředky, které zákon 

poskytuje, již nyní), a za 

druhé rozpočtový výbor 

nemá kompetenci Finanční 

správu tímto požadavkem 

úkolovat.“ 

V kontrastu s tím je obsah 

zprávy o kontrolách 

korunových dluhopisů, 

kterou předala finanční 

správa členům vlády dne 

18.9.2017. Podle informací 

publikovaných 

Hospodářskými novinami 

z této zprávy vyplývá, že 

finanční úřady postupně 

zkontrolují všechny emise 

dluhopisů s nominální 

hodnotou jedné koruny.  

Dosud finanční úřady už 

kvůli korunovým 

dluhopisům zahájily 337 

kontrol a v 25 případech už 

dokonce podala trestní 

oznámení. 34 firem a 

podnikatelů dobrovolně 

podalo nová daňová 

přiznání. V nich už 

nevyužívají výhod 

korunových dluhopisů a 

základ daně si zvýšili celkem 

o 59 milionů korun a na dani 

doplatili přes devět milionů 

korun. 

Závěrem proto nezbývá než 

znovu varovat před 

vytvářením účelových řešení 

a struktur (byť i na první 

pohled legálních), jejichž 

prvotním cílem je využití 

existujících legislativních 

ustanovení k dosažení 

daňové úspory. 

4. Country by Country 

Reporting (CbCR) 
 

V rámci akce 13 projektu 

OECD Base Erosion and 

Profit Shifting (dále jen 

„BEPS“) přistoupili zástupci 

99 jurisdikcí včetně České 

republiky, k nové 

Mnohostranné dohodě o 

výměně zpráv podle zemí, 

která rozšiřuje 

automatickou výměnu 

informací mezi jednotlivými 

finančními správami na 

základě čl. 6 Úmluvy o 

vzájemné správní pomoci v 

daňových záležitostech o 

nově upravené zprávy podle 

zemí.  

Evropská unie na tento 

projekt reagovala přijetím 

Směrnice Rady 

2016/881/EU ze dne 25. 

května 2016, kterou se mění 

směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o automatickou 

výměnu informací v oblasti 

daní, a která zavádí 

povinnou automatickou 
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výměnu informací zpráv 

podle zemí mezi členskými 

státy unie.  

V České republice upravuje 

mezinárodní spolupráci při 

správě daní zákon č. 

164/2013 Sb., o 

mezinárodní spolupráci při 

správě daní, ve znění 

pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 164/2013 

Sb.“).  

Novela, která CbCR do 

českého právního řádu 

implementuje, byla 

publikována ve sbírce jako 

č. 305/2017 Sb. a nabyly 

účinnosti dne 19.9.2017.  

Tato novela stanovuje 

členské entitě stanovovat 

povinnost podat tzv. 

Ohlášení (tj. ohlásit nejvyšší 

mateřskou entitu této 

skupiny a dále entitu, která 

bude podávat za tuto 

skupinu zprávu podle zemí) 

a Oznámení. Správcem daně 

je dle výše uvedeného 

zákona pro obě podání 

(Ohlášení, Oznámení) 

Specializovaný finanční 

úřad.  

Nadnárodní skupinou 

podniků se přitom rozumí 

skupina podniků zahrnující 

a) právnické osoby nebo 

jednotky bez právní 

osobnosti, které 

podléhají zdanění 

z důvodu svého sídla 

nebo místa vedení 

v různých státech nebo 

jurisdikcích, nebo  

a) právnickou osobu nebo 

jednotku bez právní 

osobnosti, které vedle 

zdanění z důvodu 

svého sídla nebo místa 

vedení podléhají 

zdanění také ve vztahu 

k činnosti prováděné 

prostřednictvím stálé 

provozovny v odlišném 

státě nebo jurisdikci; 

pokud jsou její celkové 

konsolidované výnosy 

uvedené v konsolidované 

účetní závěrce této skupiny 

za vykazované účetní 

období bezprostředně 

předcházející tomuto 

vykazovanému účetnímu 

období jsou rovné nebo 

vyšší než 750 000 000 EUR 

nebo odpovídající částka 

v měně, ve které je 

sestavena tato závěrka. 
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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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