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Jak je v kraji nechvalně 

známým zvykem, první čtení 

daňového balíčku pro rok 

2019 (jakkoliv byl vládou 

schválen v červnu) se 

dostalo na program 20. 

schůze Poslanecké 

sněmovny Parlamentu 

České republiky, která 

začíná 23. 10. 2018 

(sněmovní tisk 206). Naši 

zákonodárci nás tedy budou 

opět až do konce roku 

napínat, jakou daňovou 

legislativou se budeme řídit 

počínaje 1. lednem 2019. 

S ohledem na datum 

zahájení projednávání se ale 

s největší pravděpodobností 

můžeme již začít chystat na 

nejhorší možnou variantu 

(kterou ovšem z minulosti 

dobře známe), a sice že 

novely daňových zákonů 

vstoupí v účinnost někdy 

v průběhu roku 2019. 

Zřejmě tedy opět svedeme 

souboj s přechodnými 

ustanoveními zákona ve 

snaze dopátrat se jejich 

správné interpretace pro 

stanovení daňových 

povinností za rok 2019. 

Nepochybně budeme 

rovněž se zatajeným 

dechem sledovat, jak se na 

vládním návrhu zákona 

projeví rostoucí aktivita 

některých poslanců při 

tvorbě pozměňovacích 

návrhů, které mohou 

některé navrhované 

parametry posunout zcela 

neočekávaným a 

nežádoucím směrem. 

Abychom byli na tento 

nelehký boj připraveni, 

pojďme se již nyní 

v předstihu podívat na 

výběr některých vládou 

navrhovaných změn zákona 

o daních z příjmů, zákona o 

dani z přidané hodnoty a 

daňového řádu, jak jsme je 

pro Vás připravili na 

stránkách našeho bulletinu. 

 

1. Novela zákona o daních z 

příjmů 

 

Implementace evropských 

směrnic ATAD  

Omezení uznatelnosti 

nadměrných výpůjčních 

výdajů  

 možnost uplatnit v 

základu daně výpůjční 

výdaje pouze do výše 

80 mil. Kč nebo 30 % 

daňové EBITDA (zisk 

před úroky, zdaněním a 

odpisy) 

§ 23e transponuje do 

právního řádu České 

republiky požadavek 

vyplývající z čl. 4 směrnice 

ATAD na omezení daňové 

uznatelnosti nadměrných 

výpůjčních výdajů 

poplatníků daně z příjmů 

právnických osob. Smyslem 

této právní úpravy je 

ochránit základ daně z 

příjmů právnických osob 

před jeho umělým 

snižováním pomocí 

dluhového financování. 

Odstavec 1 vymezuje 

povinnost poplatníka daně z 

příjmů právnických osob 

zvýšit jeho výsledek 

hospodaření nebo jeho 

rozdíl mezi příjmy a výdaji o 

částku odpovídající 

kladnému rozdílu mezi 

nadměrnými výpůjčními 

výdaji (vymezenými v 

odstavci 2) a limitem 

uznatelnosti nadměrných 

výpůjčních výdajů. Limit 

uznatelnosti nadměrných 

výpůjčních výdajů je (v 

souladu s čl. 3, čl. 4 odst. 1 a 

3 písm. a) a čl. 11 odst. 3 

směrnice ATAD) zvolen jako 

vyšší hodnota z částky 

odpovídající 30 % z 

daňového zisku před úroky, 

zdaněním a odpisy (tento 

pojem je dále vymezen v 

odstavci 5) a částkou 80 mil. 

Kč (pravidlo de minimis). 

Nadměrné výpůjční výdaje 

jsou definovány jako daňově 

uznatelné výpůjční výdaje 
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po odečtení zdanitelných 

výpůjčních příjmů za dané 

období. 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). 

Do výpůjčních výdajů se řadí 

mimo jiné také 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 výdaj 

může být i 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, a to bez 

ohledu na fakt, zda je či není 

vedeno zajišťovací 

účetnictví podle účetních 

předpisů. 

Do výpůjčních výdajů 

zahrnují také kursové 

rozdíly související 

s příslušným závazkem 

z titulu výpůjčního výdaje, 

tzv. leasingový úrok a 

kapitalizované úroky (úroky, 

které ovlivňují ocenění 

majetku). Kapitalizovaný 

úrok se stává výdajem (a 

tedy i výpůjčním výdajem) 

až ve formě uplatněných 

daňových odpisů nebo 

zůstatkových cen. To 

znamená, že v každém 

období je třeba pro účely 

výpočtu nadměrných 

výpůjčních výdajů vyčíslit z 

daňových odpisů či 

zůstatkových cen část 

odpovídající 

kapitalizovanému úroku. 

 neuznatelné výpůjční 

výdaje lze převést do 

dalších zdaňovacích 

období 

§23e odstavec 6 zakotvuje 

právo pro ty poplatníky, 

kteří v předcházejících 

obdobích byli povinni zvýšit 

výsledek hospodaření nebo 

rozdíl mezi příjmy a výdaji o 

neuznatelné výpůjční 

výdaje, aby v dalších 

obdobích o tuto částku 

výsledek hospodaření nebo 

rozdíl mezi příjmy a výdaji 

zase snížili. Možnost 

časového omezení takového 

postupu podle čl. 4 odst. 6 

směrnice ATAD nebyla 

uplatněna, a proto jsou 

poplatníci oprávněni využít 

tento režim bez časového 

omezení. 

 

Z nových pravidel budou 

vyjmuty finanční instituce 

a samostatné společnosti, 

které nejsou členy žádné 

skupiny (tj. poplatník, který 

nemá 

1. přidruženou osobu 

vymezenou pro účely 

zdanění ovládané zahraniční 

společnosti, 

2. stálou provozovnu a 

3. povinnost podrobit se 

sestavení konsolidované 

účetní závěrky podle 

právních předpisů 

upravujících účetnictví a 

není konsolidující účetní 

jednotkou podle právních 

předpisů upravujících 

účetnictví..  
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Stávající omezení daňové 

uznatelnosti úroků 

(podkapitalizace, pořízení 

podílu apod.) mají zůstat 

zachována.   

 

Zdanění při přemístění 

majetku bez změny 

vlastnictví (exit tax)  

 zdanění při přemístění 

(účetním přeřazení) 

majetku do stálé 

provozovny nebo ústředí 

v zahraničí nebo změně 

daňového rezidentství, 

pokud Česká republika v 

důsledku toho ztratí 

právo zdanit příjem z 

budoucího prodeje 

tohoto majetku 

 fikce, že došlo k prodeji 

majetku „sobě samému“ 

– příjmem je kupní cena, 

možnost uplatnit výdaje 

jako při prodeji 

Ustanovení § 23g provádí čl. 

5 směrnice ATAD a zavádí 

do zákona o daních z příjmů 

institut zdanění při 

přemístění majetku bez 

změny vlastnictví (podle 

směrnice tzv. exit tax či 

zdanění při odchodu). Jeho 

smyslem je zamezit 

obcházení daňové 

povinnosti v České republice 

prostřednictvím přesunů 

majetku v rámci jednoho 

subjektu do států s nižší 

daňovou zátěží, kde 

následně z tohoto majetku 

plynou příjmy, které jsou 

zdaněny v tomto jiném 

státě. 

Odstavec 1 stanoví základní 

pravidlo pro zavedení 

tohoto institutu, a to, že 

přemístění majetku bez 

změny vlastnictví z České 

republiky do zahraniční (k 

tomu viz definici v odstavci 

2) se považuje za úplatný 

převod takového majetku 

sobě samému, a to za cenu, 

která by byla sjednána mezi 

nespojenými osobami v 

běžných obchodních 

vztazích za stejných nebo 

obdobných podmínek. Pro 

účely daní z příjmů se tedy 

na přemístění majetku do 

zahraničí hledí jako na jeho 

prodej a následnou koupi 

tím samým poplatníkem 

daní z příjmů právnických 

osob a vzniká tedy daňová 

povinnost jako při prodeji. 

Podmínkou je, že v důsledku 

tohoto přemístění přestává 

mít členský stát právo 

zdanit přemístěná aktiva 

(tzn. příjmy plynoucí z 

úplatného převodu majetku 

po jeho přemístění). Tato 

situace nastává ekonomicky 

v kontextu zákona o daních 

z příjmů například tehdy, 

kdy je majetek přemístěn do 

stálé provozovny ve státě, s 

nímž má Česká republika 

uzavřenu smlouvu o 

zamezení dvojímu zdanění, 

podle které se dvojí zdanění 

příjmů vylučuje metodou 

vynětí. Česká republika v 

tomto případě sice formálně 

právo zdanit příjem 

neztrácí, nicméně fakticky 

metoda vynětí tento efekt 

přináší. 

Zdanění ovládané zahraniční 

společnosti (controlled 

foreign company – CFC 

rules)  

 ovládaná zahraniční 

společnost – má na ní 

více než 50 % podíl 

český daňový rezident 

a nevykonává 

podstatnou 

hospodářskou činnost 

(tzv. prázdné schránky) 

 příjmy těchto 

společností se přičítají 

ovládající společnosti v 

České republice 

Ustanovení § 38fa provádí 

čl. 7 a 8 směrnice ATAD a 

zavádí pravidla pro 

ovládané zahraniční 

společnosti. Smyslem této 

úpravy je zabránit 

obcházení daňové 

povinnosti poplatníků daně 

z příjmů právnických osob, 
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kteří jsou daňovými 

rezidenty České republiky, 

zakládáním dceřiných 

společností či stálých 

provozoven v jurisdikcích s 

nízkou úrovní zdanění a 

následným odkláněním části 

příjmů (zejména tzv. 

pasivních příjmů) do těchto 

entit tak, aby se poplatníci 

vyhnuli jejich zdanění v 

České republice. 

Cílem pravidla o zdanění 

ovládaných zahraničních 

společností je postihnout 

tzv. prázdné schránky, tedy 

entity, které slouží pouze k 

tomu, aby do nich byla 

převáděna aktiva, ze 

kterých plynou příjmy, např. 

práva duševního vlastnictví 

nebo cenné papíry, přičemž 

daň této ovládané 

zahraniční společnosti v 

zahraničí, která je obdobou 

daně z příjmů právnických 

osob, je nižší, než by byla 

polovina daně stanovená 

takové společnosti v České 

republice, kdyby byla 

daňovým rezidentem České 

republiky. 

Důsledky rozdílné právní 

kvalifikace (hybridní 

nesoulady)  

 řešení odlišné právní 

kvalifikace jedné právní 

skutečnosti v různých 

státech 

 zabraňuje např. tomu, 

aby určitá transakce 

byla v jednom státě 

osvobozena od daně, 

zatímco ve druhém 

byla uznatelným 

výdajem (např. jeden 

stát ji kvalifikuje jako 

dividendu, druhý jako 

platbu úroku) 

Úpravy v souvislosti s IFRS 

9  

o nutná novela v 

důsledku změny 

oceňování cenných 

papírů 

Vyhláška č. 501/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou 

bankami a jinými finančními 

institucemi (dále jen „účetní 

vyhláška č. 501/2002 Sb.“), s 

účinností k 1. lednu 2018 

zohledňuje implementaci 

mezinárodního standardu 

účetního výkaznictví 9 – 

Finanční nástroje (dále jen 

„IFRS 9“) do práva Evropské 

unie . IFRS 9 s sebou přináší 

změny, které spočívají 

především v odlišné 

klasifikaci finančních 

nástrojů a ve způsobech 

zachycení rozdílů ze změn v 

oceňování. Tato vyhláška na 

základě IFRS 9 umožňuje 

účetní jednotce rozhodnout 

se, že změny reálné 

hodnoty u jí určených 

majetkových cenných 

papírů budou účtovat a 

vykazovat v účetnictví nikoli 

ve výsledku hospodaření, 

ale proti jiným účtům 

vlastního kapitálu. V 

důsledku tohoto rozhodnutí 

se pak zisky a ztráty 

plynoucí z tohoto cenného 

papíru (zejména ze změn 

reálné hodnoty a z prodeje) 

neúčtují ani nepřevádějí do 

výsledku hospodaření (viz § 

29 odst. 1 a § 30 odst. 2 

účetní vyhlášky č. 501/2002 

Sb.), tudíž se ani neprojeví v 

základu daně. Podle 

dosavadní úpravy by tak 

nedošlo ke zdanění zisku 

nebo uplatnění ztráty 

plynoucí z majetkového 

cenného papíru dobrovolně 

zařazeného do cenných 

papírů oceňovaných reálnou 

hodnotou proti účtům 

vlastního kapitálu. 

Cílem právní úpravy 

navrhované v § 23 odst. 19 

je tak jednak umožnit 

poplatníkovi, který je účetní 

jednotkou, aby si mohl v 

souvislosti s finančním 

nástrojem, který v 

současnosti oceňuje reálnou 

hodnotou a rozhodne se, že 
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tento nástroj od 1. ledna 

2018 (tj. před nabytím 

účinnosti tohoto zákona) 

podřídí režimu odstavce 

5.7.5 IFRS 9, uplatnit i 

nadále daňovou ztrátu, a 

jednak zajistit, že zisky ze 

změn reálné hodnoty těchto 

nástrojů a z jejich prodejů 

vstoupí do základu daně. 

 

Oznamovací povinnost 

příjmů plynoucích daňovým 

nerezidentům do zahraničí  

o rozšíření dosavadní 

oznamovací povinnosti 

o odvedené sražené 

daně z příjmů 

plynoucích daňovým 

nerezidentům do 

zahraničí i na 

osvobozené příjmy a 

příjmy, které podle 

mezinárodní smlouvy 

nepodléhají zdanění v 

České republice 

Oznamovací povinnost má 

být nově rozšířena i na 

příjmy, na které se vztahuje 

zvláštní sazba daně podle § 

36 zákona o daních z příjmů, 

z nichž ale daň není 

vybírána či srážena, protože 

jde o příjmy, které jsou 

současně osvobozeny od 

daně (jedná se například o 

příjmy z podílu na zisku 

osvobozené podle § 19 

odst. 1 písm. ze) zákona o 

daních z příjmů), nebo o 

příjmy, o kterých je 

mezinárodní smlouvou o 

zamezení dvojímu zdanění 

stanoveno, že nepodléhají 

zdanění v České republice. 

Dle důvodové zprávy je 

kromě mezinárodní výměny 

informací důvodem této 

změny i „vysoký odliv 

důchodů z přímých 

zahraničních investic, který 

je v mezinárodním srovnání 

ojedinělý, a tudíž je nutný 

nástroj pro kontrolu, zda 

nedochází k nezákonné 

daňové optimalizaci, která 

tak snižuje inkasa nejen 

státního rozpočtu, ale i obcí 

a krajů“. Lze tedy 

předpokládat, že i tato 

úprava se stane nástrojem 

pro následné daňové 

kontroly, například v oblasti 

nastavení převodních cen a 

dodržování tzv. tržního 

odstupu. 

 

2. Novela zákona o dani z 

přidané hodnoty 
 

o implementace unijního 

práva (směrnice) – 

poukazy (vouchery) a 

e-commerce 

V § 15 se vymezují základní 

pojmy pro účely pravidel 

pro uplatňování daně z 

přidané hodnoty v případě 

poukazů, resp. u plnění, 

která jsou s poukazy 

spojena. Nová pravidla se 

vztahují na případy, kdy 

poukaz bude použit jako 

celá nebo částečná úplata 

na jedno plnění nebo také 

na více plnění, popřípadě 

postupně. Rozlišuje se mezi 

tzv. jednoúčelovým a 

víceúčelovým poukazem. 

Pro každý převod 

jednoúčelového poukazu 

(včetně převodu prvnímu 

nabyvateli při jeho vydání) 

obdobná pravidla jako pro 

dodání zboží či poskytnutí 

služby, na která se poukaz 

vztahuje. V případě 

víceúčelového poukazu, u 

něhož není předem 

dostatečně známo, na jaké 

konkrétní plnění bude 

čerpán, stanoví se specifická 

pravidla pro vznik daňové 

povinnosti tak, aby zdanění 

plnění poskytovaných na 

jeho základě bylo posunuto 

až na okamžik čerpání 

poukazu. Na rozdíl od 

pravidel, která platí pro 

jednoúčelové poukazy, se za 

uskutečněná plnění 

nepovažují jeho, nýbrž až 

jeho čerpání. 

o významné opravy 

nemovité věci budou 
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podléhat úpravě 

odpočtu daně 

Do zákona o dani z přidané 

hodnoty se v novém § 78da 

doplňuje specifické řešení 

pro korekci původně 

uplatněného nároku na 

odpočet daně u opravy na 

nemovité věci za určitých 

okolností. Úprava odpočtu 

daně se vztahuje na 

významnou opravu 

nemovité věci, pokud daná 

nemovitá věc je v určité 

lhůtě po dokončení této 

opravy následně dodána. 

Bude-li provedena 

významná oprava nemovité 

věci a tato nemovitá věc 

bude následně dodána, 

původní odpočet daně 

uplatněný u této opravy 

bude podléhat úpravě. Pro 

úpravu odpočtu daně u 

opravy na nemovité věci se 

stanoví samostatná lhůta 10 

let, která počíná běžet 

kalendářním rokem, ve 

kterém byla oprava 

dokončena. Významnou 

opravou pro účely úpravy 

odpočtu daně podle § 78da 

zákona o dani z přidané 

hodnoty je oprava, u níž 

hodnota veškerých přijatých 

zdanitelných plnění v úrovni 

bez daně je vyšší než 200 

000 Kč. 

o omezení možnosti 

rozhodnutí o 

uplatňování daně u 

nájmu nemovité věci 

Dosavadní ustanovení § 56a 

odst. 3 zákona o dani z 

přidané hodnoty doposud 

umožňovalo, aby se plátce 

rozhodl, že u nájmu 

jakékoliv nemovité věci 

jiným plátcům pro 

uskutečňování jejich 

ekonomických činností 

uplatní daň. Z důvodu 

zneužívání tohoto 

ustanovení ve vazbě na 

možnost uplatnění odpočtu 

daně se nově navrhuje 

změna, podle které je 

omezena tato volba v 

případech, kdy předmětem 

nájmu pro jiného plátce jsou 

stavby, části staveb, 

jednotky, právo stavby a 

pozemek, jejichž součástí 

jsou plně nebo převážně 

prostory, které jsou určeny 

pro trvalé bydlení. Účinnost 

tohoto ustanovení je 

posunuta k 1. lednu 2021. 

o rozšíření možnosti 

uplatnění nároku na 

odpočet daně při 

registraci plátce 

Cílem navrhované úpravy je 

umožnit osobě povinné k 

dani uplatnit nárok na 

odpočet daně u 

dlouhodobého majetku 

pořizovaného v období 5 let 

přede dnem, kdy se osoba 

povinná k dani stala 

plátcem. První podmínkou 

pro využití tohoto 

ustanovení je, že přijatá 

zdanitelná plnění (dílčí 

plnění) jsou součástí 

pořizované investice 

(dlouhodobého majetku) do 

doby, než byl tento 

dlouhodobý majetek 

uveden do užívání. Další 

podmínkou je, že v období 

12 po sobě jdoucích měsíců 

před tím, než se osoba 

povinná k dani stala 

plátcem, byl uveden tento 

dlouhodobý majetek do 

užívání (musí být 

provozuschopné a musí 

splňovat bezpečnostní, 

ekologické, hygienické, 

požární, příp. jiné předpisy). 

o rozšíření povinnosti 

snížení nároku na 

odpočet při zrušení 

registrace 

Pokud si plátce pořídí v 

období zahrnujícím část 

kalendářního měsíce, ve 

kterém byla zrušena 

registrace, a bezprostředně 

tomu předcházejících 11 po 

sobě jdoucích kalendářních 

měsíců majetek, u kterého 

uplatní nárok na odpočet 

daně, a tento majetek je ke 

dni zrušení registrace jeho 

obchodním majetkem, bude 
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povinen vrátit 1/12 z 

celkové výše uplatněného 

nároku na odpočet daně za 

každý celý kalendářní měsíc, 

za který tento majetek 

nebyl v uvedeném období 

obchodním majetkem 

plátce.  

o úprava institutu 

opravy výše daně v 

případě pohledávky za 

dlužníkem v insolvenci  

 stávající úprava v § 44 

je nahrazena novými 

ustanoveními (§ 46 a 

násl.), která v 

návaznosti na 

judikaturu Soudního 

dvora Evropské unie 

rozšiřuje tituly, na 

základě kterých může 

být základ daně 

opraven 

 oprava základu daně v 

případě reorganizace je 

v návaznosti na 

judikaturu podřazena 

pod úpravu základu 

daně podle § 42 

o stanovení 

podrobnějších pravidel 

pro výpočet nároku na 

odpočet daně v 

částečné / poměrné 

výši 

o úprava osvobození od 

daně při dodání lidské 

krve a jejích složek 

o úprava pojmů úplata a 

ekonomická činnost 

o rozšíření pojmu dotace 

k ceně 

Cílem navrhované úpravy je 

uvést právní stav do souladu 

s ustálenou judikaturou 

Soudního dvora Evropské 

unie ve věci nahlížení na 

problematiku úplaty. 

Stávající definice dotace k 

ceně tomuto vývoji v 

některých případech již 

méně přesně odpovídá. 

Definice dotace k ceně 

zahrnuje veškeré příspěvky 

a dotace ze zdrojů z 

veřejných prostředků (tj. 

může jít například o 

prostředky poskytované ze 

státního rozpočtu, z 

rozpočtů územních 

samosprávných celků, 

státních fondů, z grantů 

přidělených podle 

zvláštního zákona, z 

rozpočtu cizích státu, z 

grantů Evropské unie či z 

jiných obdobných 

programů), které jsou přímo 

vázány na poskytnutá plnění 

a vylučuje tak z úplaty ty 

dotace, kde uvedená vazba 

neexistuje. Mezi dotací k 

ceně a předmětným 

plněním musí existovat 

přímá vazba a zároveň tato 

dotace k ceně musí mít 

přímý vliv na cenu pro 

zákazníka. Dotace k ceně 

může zcela nebo z části 

pokrýt cenu, případně 

náklady, pokud je jimi 

ovlivněna cena konkrétního 

poskytnutého plnění 

(vyplývá rovněž z judikatury 

Soudního dvora Evropské 

unie – C-184/00 Office des 

produits wallons). Není 

rozhodné, zda předmětná 

dotace k ceně je právně 

nazývána dotací, 

příspěvkem, platbou apod., 

ale důležité je, zda daná 

úhrada z veřejného 

rozpočtu naplňuje příslušné 

znaky požadované na dotaci 

k ceně, resp. na úplatu. 

Účinnost tohoto ustanovení 

je posunuta k 1. lednu 2021 

z důvodu možnosti plátců, 

kteří svou ekonomickou 

činnost plně nebo částečně 

realizují z příjmů z 

veřejného rozpočtu a 

postupují dle současné 

právní úpravy a výkladových 

stanovisek, se připravit na 

tuto změnu. Zároveň bude v 

předstihu zpracována i nová 

metodika Generálního 

finančního ředitelství, která 

rovněž umožní na změnu 

vhodně plátcům reagovat. 

o úprava pokut v 

souvislosti s 

kontrolním hlášením  

Zavedení lhůty 6 měsíců 

pro vydání platebního 

výměru na pokutu vzniklou 

ze zákona a přechodné 

ustanovení, na jehož 
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základě se tato lhůta 

uplatní i zpětně na již 

vzniklé pokuty. 

Navrhovaná novela zákona 

o DPH má dělenou 

účinnost: většina změn je 

navrhována s účinností od 

1. ledna 2019, některá až 

od 1. ledna 2021. 

 

3. Novela daňového řádu 
 

V rámci novely dochází v 

návaznosti na evropskou 

legislativu k explicitnímu 

doplnění mezi základní 

zásady správy daní tzv. 

zákazu zneužití práva, který 

je již dnes dovozován 

judikaturou i správní praxí. 

Ustanovení čl. 6 směrnice 

ATAD upravuje obecné 

pravidlo proti zneužívání 

daňového režimu pro účely 

daně z příjmů právnických 

osob. Navrhovaná úprava § 

8 odst. 4 daňového řádu 

nicméně zakotvuje obecné 

pravidlo proti zneužívání do 

daňového řádu, a to jako 

jednu ze základních zásad 

správy daní. Důsledkem 

zakotvení uvedeného 

pravidla v daňovém řádu je 

možnost jeho aplikace na 

správu všech daní ve smyslu 

ustanovení § 1 a § 2 

daňového řádu, nikoliv 

pouze na daň z příjmů 

právnických osob, na něž cílí 

transponované pravidlo 

obsažené v čl. 6 směrnice 

ATAD. 

V § 8 se navrhuje doplnit 

odstavec 4, který zní:  

„(4) Při správě daní se 

nepřihlíží k právnímu 

jednání a jiným 

skutečnostem rozhodným 

pro správu daní, jejichž 

převažujícím účelem je 

získání daňové výhody v 

rozporu se smyslem a 

účelem daňového právního 

předpisu.“. 
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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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