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1. Posouzení DPH z 
nedoložených mank a škod v 
nákladech

Novelou  zákona  o  dani
z přidané  hodnoty
provedená  zákonem  č.
170/2017  Sb.  vznikla
plátcům  daně  z přidané
hodnoty  nová  povinnost
vyrovnání  a  úpravy  dříve
uplatněného  odpočtu  daně
na vstupu při nedoložených
případech  zničení,  ztráty
nebo  odcizení  obchodního
majetku. O této skutečnosti
jsem  Vás  již  informovali
v předchozích  vydáních
našeho bulletinu.

S touto  úpravou
samozřejmě vzniká i  otázka
posouzení  daňové
uznatelnosti  výdajů  v
podobě  daně  z  přidané
hodnoty (DPH), o kterou se
upravuje  či  vyrovnává
(snižuje)  nárok  na  odpočet
DPH,  tj.  v situaci,  kdy  je
snížení  dříve  uplatněného
odpočtu účtováno v souladu
s účetními předpisy na vrub
nákladů. 

Tento  problém  byl
projednáván  v rámci
Koordinačního  výboru
Komory  daňových  poradců
ČR,  přičemž  předkladatelé
příspěvku  navrhovali,  aby
tato  vrácená  daň  z přidané

hodnoty byla považována za
daňově uznatelný náklad ve
smyslu  znění  §  24  odst.  2
písm.  ch)  zákona  o  daních
z příjmů.

Zástupci  GFŘ  nicméně
konstatovali,  že  pokud titul
pro  úpravu/vyrovnání
odpočtu dle § 78e nebo § 77
zákona  o  dani  z přidané
hodnoty vzniká v situacích, s
nimiž  zákon  o  daních  z
příjmů  spojuje  vznik
nedaňového nákladu  (např.
vznik manka a škody), nelze
uplatnit  v  daňových
nákladech  hodnotu  daňové
povinnosti  z  titulu  DPH
vzniklé  v  důsledku zákonné
úpravy/vyrovnání
uplatněného odpočtu daně.

Z toho  vyplývá,  že  pouze
úprava  nebo  vyrovnání
odpočtu  DPH  související  s
daňově  uznatelným
nákladem  podle  zákona  o
daních z příjmů představuje
daňově  uznatelný  výdaj  v
souladu §  24 odst.  2  písm.
ch). Naopak, náklad z titulu
úpravy  nebo  vyrovnání
odpočtu  DPH  u
nedoložených  mank a  škod
(představujících  z  pohledu
zákona  o  daních  z  příjmů
daňově neuznatelný náklad)
je  daňově  neuznatelným
výdajem.

2. Cese nájemní smlouvy a 
technické zhodnocení

Zřejmě  i  v  návaznosti
některá  nová  ustanovení
tzv.  daňového  balíčku
(zákon  č.  170/2017  Sb.)  se
znovu  oživila  diskuse,
týkající  se  problematiky
cese  nájemní  smlouvy  z
hlediska  technického
zhodnocení  provedeného
nájemcem.

Jedná  se  o  situace,  kdy
dojde  k  cesi  nájemní
smlouvy a v rámci této cese
se první nájemce vyrovná s
druhým  nájemcem,  i  z
hlediska  technického
zhodnocení,  které  na
pronajatém  majetku
provedl první nájemce, a se
souhlasem pronajímatele jej
daňově  odpisoval.  Do
dlouhodobé správní praxe v
minulosti  vstoupilo  zcela
zásadně  rozhodnutí  NSS  7
Afs  28/2013-23  ze  dne
25.9.2014,  ve  kterém  soud
konstatoval, že v této situaci
nový  nájemce  nemůže
technické  zhodnocení
daňově  odpisovat,  neboť
skončením  původního
nájmu  prvního  nájemce,
který  odpisoval  dle  §  28
odst.  3  zákona  o  daních  z
příjmů,  dosud  neuplatněná
část  odpisů  technického
zhodnocení  přechází  na
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pronajímatele.  To  se  u
vlastníka  projeví  vznikem
nepeněžitého  příjmu  dle  §
23, odst. 6 písm. b) zákona o
daních z příjmů.

Z  důvodové  zprávy  k
novému  ustanovení  §  28
odst.  7  ZDP,  které  bylo  do
zákona  doplněno  zákonem
č.  170/2017  Sb.,  však  bylo
možno  usoudit,  že  GFŘ  i
nadále  připouští  správnost
dřívější  správní  praxe.
Nicméně  téměř  vzápětí  po
účinnosti  zákona  č.
170/2017  Sb.  publikovalo
GFŘ  sdělení  (Sdělení  k
možnosti  aplikace
ustanovení  §  28  odst.  7
zákona o daních z příjmů při
cesi nájemní smlouvy ze dne
6.11.2017),  ze  kterého
vyplývá, že ustanovení § 28
odst.  7  ZDP  není  možné  v
případě  cese  nájemní
smlouvy aplikovat.

Z  důvodu  uvedených
výkladových nejasností  byla
tato  problematika
předložena k vyjádření  GFŘ
v  rámci  Koordinačního
výboru  Komory  daňových
poradců. Z přijatých závěrů,
jak  byly  prezentovány
zástupci  GFŘ,  vyplývá,  že
pokud  dojde  za  zákonem
stanovených  podmínek  k
cesi  nájemní  smlouvy  mezi
nájemcem 1 a nájemcem 2
a zároveň  dojde  k  náhradě

výdajů  vynaložených
nájemcem  1  na  technické
zhodnocení  ze  strany
nájemce 2, pak u nájemce 2
bude umožněna reprodukce
jím  hrazených  finančních
prostředků  v  čase  formou
daňových  odpisů  jiného
majetku  -  technického
zhodnocení  (§  26  odst.  3
písm.  a)  ZDP),  při  dodržení
zásady  stanovené  v  §  25
odst. 1 písm. a) ZDP.

Zaevidovaný jiný majetek ve
smyslu  ustanovení  §  26
odst.  3  písm.  a)  ZDP
nájemce  2  zatřídí  do
odpisové  skupiny,  ve  které
je  zatříděn  najatý  hmotný
majetek,  a  může  zahájit
daňové  odpisování
metodou  dle  ZDP  jako  v
prvním roce odpisování.

Pokud  se  nebude  jednat  o
úhradu výdajů vynaložených
nájemcem  1  na  technické
zhodnocení,  ale  dle
smluvního ujednání se bude
jednat  o  “odstupné”  za
postoupení  smlouvy,  pak
bude  tento  výdaj  snižovat
základ daně dle § 24 odst. 1
zákona o daních z příjmů v
časovém rozlišení v souladu
s  předpisy  upravujícími
účetnictví.

V  případě  cese  nájemní
smlouvy  současně
nedochází  k  ukončení

nájemní  smlouvy  a  na
straně
vlastníka/pronajímatele  tak
nevzniká  nepeněžní  příjem
dle § 23 odst. 6 ZDP.

Nezbývá  než  doufat,  že  u
tohoto  závěru  finanční
správa skutečně vytrvá a do
budoucnosti  nebude
docházet  k  takovým
daňovým  doměrkům,  které
by mohly vyústit v podobná
rozhodnutí NSS, jakým bylo
v  minulosti  právě  již
zmiňované  rozhodnutí  č.  7
Afs 28/2013-23.

3. DPH: Změna v pravidlech 
pro osvobození služeb 
spojených s vývozem a 
dovozem

Zákon  o  dani  z přidané
hodnoty  osvobozuje  od
daně  v rámci  §  69
poskytnutí  přepravy  a
služeb  přímo  vázaných  na
dovoz zboží a vývoz zboží. 

Osvobození  od  daně  při
uskutečňování  přepravy  při
dovozu  zboží  nebo  vývozu
zboží  je  plátce,  který
uskutečňuje  přepravu  při
dovozu  zboží  nebo  vývozu
zboží,  povinen  doložit
přepravním  dokladem,
smlouvou  o  přepravě  věci,
nebo  jinými  důkazními
prostředky.
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Veškeré  existující  výklady
zákona  o  DPH  přitom
umožňovali  i
subdodavatelům  prokázat
osvobození  služeb
spojených  s dovozem  a
vývozem zboží. 

Existující  správní  praxi  však
změnil  rozsudek  Soudního
dvora  Evropské  unie  (dále
jen  „SDEU“)  ze  dne  29.
června  2017  ve  věci
C$288/16  „L.  Č.“.  SDEU
v tomto judikátu nesouhlasil
s  aplikací  osvobození  od
DPH  u  subdodavatele
přepravy  vázané  na  vývoz
zboží.  Subdodavatel  neměl
jakýkoliv smluvní vztah vůči
odesílatelům  požadujícím
přepravu  zboží,  z čehož
SDEU  dovodil,  že  měl  tuto
transakci  posuzovat  jako
klasickou  službu  přepravy
v běžném  režimu  DPH  a
zatížit ji DPH na výstupu. 

V návaznosti  na  tento
rozsudek  SDEU  vydalo  GFŘ
v lednu  2018  sdělení,  ze
kterého  vyplývá,  že  že  od
daně  lze  osvobodit  pouze
služby, které jsou objektivně
vyvolány  z  důvodu
uskutečnění  dovozu  nebo
vývozu  zboží  a  přispívají  k
jejich  skutečné  realizaci
(podmínka vazby) a zároveň
musí  být  tyto  služby
poskytnuty  přímo
(podmínka  způsobu  vazby),

což  znamená,  že  existuje
smluvní  vztah  mezi
poskytovatelem  služeb  a
vývozcem,  dovozce,
příjemce  zboží  nebo
odesílatelem. 

Přímo  vázanou  službou  se
tak  rozumí  služba,  která  je
objektivně  vyvolána  z
důvodu uskutečnění dovozu
nebo vývozu zboží a přispívá
k jejich skutečné realizaci a
současně  je  tato  služba
přímo  poskytnuta  vývozci,
dovozci,  odesílatelovi  nebo
příjemci.

Beze  změny  zůstává
zachováno  osvobození  od
daně  při  poskytnutí  služby
vztahující se k dovozu zboží
podle § 69 odst. 2 zákona o
DPH,  jestliže  hodnota  této
služby  bude  zahrnuta  do
základu  daně  při  dovozu
zboží, s výjimkou poskytnutí
služby osvobozené od daně
bez nároku na odpočet, a to
bez nutnosti přímé vazby, tj.
smluvního  vztahu  mezi
poskytovatelem a dovozcem
nebo  příjemcem  zboží.
Osvobození od daně podle §
69 odst. 2 zákona o DPH se
rovněž uplatní u poskytnuté
služby  subdodavatelem  v
předchozím  stádiu,  jestliže
hodnota  služby  od
dodavatele  bude  zahrnuta
do základu daně při dovozu
zboží  na  posledním

obchodním  stupni  takové
služby,  s  výjimkou
poskytnutí  služby
osvobozené  od  daně  bez
nároku na odpočet daně.

Ze  strany  Generálního
finančního  ředitelství  má
být tento postup aplikován s
účinností od 1. března 2018.

4. Omezení uznatelnosti 
nadměrných výpůjčních 
výdajů – směrnice ATAD

Pro  rok  2019  Ministerstvo
financí  ČR  opět  připravuje
rozsáhlé  změny  zákona  o
daních  z příjmů.  Jednou  ze
nejvíce sledovaných změn je
bezesporu  implementace
směrnice  ATAD  v oblasti
daňové  uznatelnosti
výpůjčních  nákladů,  kterou
jsme  se  již  v našich
bulletinech  poměrně
obšírně  zaobírali.  Protože
však  nyní  už  máme
k dispozici  první  návrh
novely  zákona  o  daních
z příjmů,  můžeme  se  blíže
podívat  na  některé  reálně
navrhované parametry.

Dle  návrhu  zákona
předloženého
k meziresortnímu
připomínkovému  řízení  MF
ČR navrhuje stanovit v § 23e
zákona  o  daních  z  příjmů
povinnost poplatníka daně z
příjmů  právnických  osob
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zvýšit  jeho  výsledek
hospodaření  o  částku
odpovídající  kladnému
rozdílu  mezi  nadměrnými
výpůjčními výdaji  a limitem
uznatelnosti  nadměrných
výpůjčních  výdajů.  Limit
uznatelnosti  nadměrných
výpůjčních výdajů je  zvolen
jako vyšší  hodnota z částky
odpovídající  30  %  z
daňového zisku před úroky,
zdaněním  a  odpisy  a
částkou 80 mil. Kč (pravidlo
de minimis).

Nadměrné  výpůjční  výdaje
jsou definovány jako daňově
uznatelné  výpůjční  výdaje
po  odečtení  zdanitelných
výpůjčních  příjmů  za  dané
období.  Vzhledem  ke
zvolenému  věcnému  řešení
do  nadměrných  výpůjčních
výdajů  vstupují  pouze
daňově  uznatelné  výpůjční
výdaje.  Poplatník  tak
nejprve  ze  základu  daně
vyloučí  výpůjční  výdaje
neuznané na základě jiných
ustanovení zákona o daních
z příjmů (např. § 25 odst. 1
písm.  w),  zk),  zl)  zákona  o
daních  z  příjmů).  Zbylé
uznatelné  výpůjční  výdaje
budou  porovnány  se
zdanitelnými  výpůjčními
příjmy.  Pokud  uznatelné
výpůjční  výdaje  převýší
zdanitelné  výpůjční  příjmy,
bude  aplikováno  pravidlo

zakotvené v § 23e zákona o
daních z příjmů. 

Do  výpůjčních  výdajů  mají
být  zařazeny  výdaje
související  s  deriváty  ve
smyslu  zákona  č.  256/2004
Sb.,  o  podnikání  na
kapitálovém  trhu,  ve  znění
pozdějších předpisů, a to ve
výši  pomyslných  úrokových
výdajů  u  tzv.
strukturovaných  produktů,
nebo výdajů  souvisejících  s
jinými deriváty. Pomyslnými
úrokovými výdaji  se rozumí
především  ty  výdaje,  které
nejsou  explicitně  označeny
jako  úroky,  protože  jsou
součástí  jiného  výdaje,
nicméně  z  ekonomického
hlediska  se  jedná  o  platbu
úroku,  tj.  o  výpůjční  výdaj.
Takovým  případem  může
být  přecenění  derivátu  do
výsledku  hospodaření
poplatníka.  Výpůjčním
výdajem  může  být
finančním  výdajem  výdaj
spojený  s  derivátem,  který
byl  sjednán  za  účelem
zajištění  rizika  spojeného  s
úvěrovým  financováním
(např.  úrokové  nebo
měnové  riziko),  či  za  jiným
účelem  souvisejícím  s
úvěrovým financováním.

Ve  výčtu  příkladů  nejsou
uvedeny  ty  výdaje,  které
jsou  (soukromoprávními)
poplatky  souvisejícími  s

úvěrovým  finančním
nástrojem a ostatními body
tohoto  ustanovení,  protože
jsou  zahrnuty  už  v  pojmu
finanční  výdaj  (viz  pokyn
Generálního  finančního
ředitelství D-22 k § 25 odst.
1 písm. w) tohoto zákona) a
jsou  proto  automaticky
výpůjčním výdajem. 

Zákon do výpůjčních výdajů
zahrnuje  také  kurzové
rozdíly,  na  základě
požadavku  směrnice  ATAD.
Tyto  výdaje  v  současném
výkladu pokynu Generálního
finančního ředitelství D-22 k
§ 25 odst. 1 písm. w) tohoto
zákona  nejsou  součástí
finančních výdajů podle § 25
odst.  1  písm.  w)  zákona  o
daních z příjmů. Vzhledem k
vymezení výpůjčních výdajů
a  výpůjčních  příjmů
(odstavec  4),  je  nezbytné
zohlednit skutečnost, zda je
v  konkrétním  případě
kurzový  rozdíl  výdajem
(nákladem),  nebo  příjmem
(výnosem) a podle toho jej
zařadit  do  výpůjčních
výdajů,  nebo  výpůjčních
příjmů.

Do  výpůjčních  výdajů  jsou
zahrnuty  také  tzv.
kapitalizované  úroky  neboli
úroky,  které  ovlivňují
ocenění  majetku  v
účetnictví  a  zároveň  jsou  z
hlediska  daní  z  příjmů
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výdajem  vynaloženým  na
dosažení, udržení a zajištění
zdanitelných příjmů. 

Poplatníci,  kteří  v
předcházejících  obdobích
byli  povinni  zvýšit  výsledek
hospodaření  nebo  rozdíl
mezi  příjmy  a  výdaji
z důvodu  nadměrných
výpůjčních výdajů,  mají  mít
právo v dalších  obdobích o
tuto  částku  výsledek
hospodaření  nebo  rozdíl

mezi  příjmy  a  výdaji  zase
snížili.  Možnost  časového
omezení  takového  postupu
nebyla  uplatněna,  a  proto
mají  být  poplatníci
oprávněni  využít  tento
režim  bez  časového
omezení.

Nová  pravidla  pro  omezení
daňové  uznatelnosti
nadměrných  výpůjčních
výdajů  se  budou  poprvé
aplikovat  za  zdaňovací

období  započaté  v  roce
2019,  a  to  na  všechny
nadměrné  výpůjční  výdaje
z veškerých  existujících
smluv.  Z nových  pravidel
budou  vyjmuty  finanční
instituce  a samostatné
společnosti,  které  nejsou
členy  žádné  skupiny.
Stávající  omezení  daňové
uznatelnosti  úroků
(podkapitalizace,  pořízení
podílu  apod.)  mají  zůstat
zachována.  
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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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