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1. Kontroly převodních cen 

mezi spojenými osobami 

 

V dubnu 2016 uspořádalo 

Ministerstvo financí ČR 

tiskovou konferenci 

spojenou s rozsáhlou 

marketingovou prezentací 

na téma Boj proti 

agresivnímu daňovému 

plánování a Výsledky 

kontrol převodních cen 

včetně offshorových 

společností. 

Podle prezentovaných údajů 

finanční správa loni 

provedla 800 kontrol 

zaměřených na převodní 

ceny mezi spojenými 

osobami, což přineslo 

dodatečné doměření daně z 

příjmů ve výši 450 mil. 

korun. Za první měsíce 

tohoto roku doměřila navíc 

dalších 500 mil. korun.  

Pro účely kontroly 

převodních cen byla 

počínaje zdaňovacím 

obdobím roku 2014 

vytvořena nová povinná 

příloha daňového přiznání k 

dani z příjmů právnických 

osob – „přehled transakcí se 

spojenými osobami“. Data z 

tohoto přehledu mají za cíl 

poskytnout finanční správě 

detailní data, která ji 

umožní identifikovat 

potenciálně rizikové 

subjekty a transakce.  

Podle názoru finanční 

správy se zavedením této 

přílohy souvisí i nárůst 

daňové povinnosti o 4 mld. 

korun za zdaňovací období 

roku 2014 oproti roku 2013 

a současně pokles vykázané 

daňové ztráty o více než 

35%.  

Oproti roku 2014 vzrostl 

počet kontrol transferových 

cen o 237 a doměřená daň 

byla vyšší o 387 mil. korun. 

Dále došlo ke snížení 

daňové ztráty u 

kontrolovaných subjektů o 

391 mil. korun a ke zvýšení 

daňového základu o 2 431 

mil. korun. 

Předmětem kontrol je 

zejména: 

 Rozdělení funkcí a 

rizik 

 Výběr metody 

 Samotné nastavení 

ceny 

 Nepřiměřeně 

vysoké platby za 

manažerské služby, 

licenční poplatky a 

neobvyklé úrokové 

sazby 

 Podnikové 

restrukturalizace 

 Dlouhodobě 

ztrátové podniky 

 Analýza vztahů mezi 

spojenými osobami 

s ohledem na 

skutečnost, zda by 

se stejným 

způsobem choval 

nezávislý subjekt 

Jak bylo deklarováno, v 

trendu zvýšeného zájmu o 

tuto oblast přímých daní 

bude Finanční správa 

pokračovat i nadále. 

Opět proto nezbývá než 

doporučit, věnovat oblasti 

nastavení převodních cen 

mezi spojenými osobami 

náležitou pozornost, ať už 

v rámci jejich samotného 

výpočtu, tak i na archivaci 

veškeré dokumentace, která 

Vám v případě daňové 

kontroly umožní poskytnout 
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správci daně náležitou 

argumentaci. 

 

2. Elektronická evidence 

tržeb 
 

Další z povinností, které stát 

uvalil na podnikatelské 

subjekty a jejíž realizace se 

zdá být již neodvratná, je 

tzv. Elektronická evidence 

tržeb, neboli EET. 

Protože by se tato nová 

povinnost měla týkat 

prvních podnikatelských 

subjektů již na sklonku 

tohoto roku, je načase 

zastavit se na půdě našeho 

bulletinu u základních 

parametrů celého systému. 

Evidenci tržeb upravuje 

zákon č. 112/2016 Sb., o 

evidenci tržeb, který nabyl 

platnosti vyhlášením ve 

Sbírce zákonů dne 13. 

dubna 2016. Současně se 

zákonem o evidenci tržeb 

nabyl platnosti vyhlášením 

ve Sbírce doprovodný zákon 

č. 113/2016 Sb., kterým se 

mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona 

o evidenci tržeb. 

Povinnost evidovat tržby 

pro první skupinu 

podnikatelů (v oblasti 

stravování a ubytování) 

vznikne prvním dnem 

osmého měsíce po dni jeho 

vyhlášení ve Sbírce zákonů, 

tj. 1. prosince 2016. 

Některé části zákona 

nabydou účinnosti prvním 

dnem pátého kalendářního 

měsíce po dni jeho 

vyhlášení, tj. 1. září 2016. 

Jedná se o ustanovení 

upravující: 

- tržby ve zjednodušeném 

režimu 

- povolení pro evidování 

tržby ve zjednodušeném 

režimu, 

- tržby vyloučené z evidence 

tržeb, 

- žádost o autentizační 

údaje, přidělení a používání 

autentizačních údajů, 

- certifikáty pro evidenci 

tržeb a jejich správa,  

- ochrana autentizačních 

údajů a certifikátu pro 

evidenci tržeb, 

- oznamovací povinnost ve 

vztahu k údajům o 

provozovnách, 

- závazné posouzení o 

určení evidované tržby. 

 

Plán na zapojení 

jednotlivých odnikatelských 

subjektů do povinné 

evidence tržeb je 

následující: 

-  v 1. fázi - od 1. prosince 

2016 - ubytovací a 

stravovací služby, 

- ve 2. fázi - od 1. března 

2017 - maloobchod a 

velkoobchod, 

- ve 3. fázi  - od 1. března 

2018 - ostatní činnosti 

vyjma těch ve 4. fázi, 

například svobodná 

povolání, doprava, 

zemědělství, 

- ve 4. fázi - od 1. června 

2018 - vybraná řemesla a 

výrobní činnosti 

 

Má-li podnikatel 

pochybnosti, zda platba, 

kterou přijímá nebo bude 

do budoucna přijímat, je 

evidovanou tržbou a 

podléhá evidenci tržeb, 

bude existovat možnost 

požádat místně příslušný 

finanční úřad o vydání 

rozhodnutí o závazném 

posouzení o určení 

evidované tržby. V žádosti 

sdělí finančnímu úřadu 

příslušné informace, ten je 

posoudí a na základě toho 

vydá rozhodnutí, jež je pro 

podnikatele vodítkem, jak 

postupovat. Tato žádost 
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bude podléhat správnímu 

poplatku ve výši 1.000,- Kč. 

Kupodivu byly do povinné 

elektronické evidence 

zahrnuty i platby kartou, 

ačkoliv takovéto platby 

zanechávají průkaznou 

„elektronickou stopu“ i bez 

nového vynálezu z dílny 

ministerstva financí.  

Povinnost elektronické 

evidence tržeb se zatím má 

vztahovat  i na takové 

podnikatelské subjekty, 

které nemají kamennou 

provozovnu. Podnikatel 

však může v případě, že by 

mu evidování tržeb běžným 

způsobem (online) 

znemožnilo nebo zásadně 

ztížilo plynulý a hospodárný 

výkon činnosti, požádat 

místně příslušný finanční 

úřad o povolení evidování 

tržeb ve zjednodušeném 

režimu, tj. zasílat údaje o 

evidovaných tržbách správci 

daně nejpozději do 5 dnů od 

uskutečnění evidované 

tržby. 

Příjmy z příležitostných 

činností, které nemají 

povahu podnikání, nebudou 

evidenci tržeb podléhat. 

Pokud však někdo tímto 

způsobem podniká, byť 

nepravidelně, pak se 

evidence tržeb vztahuje i na 

něj 

Evidenci tržeb nebudou 

podléhat tržby z prodeje 

zboží nebo služeb 

prostřednictvím prodejních 

automatů (jedná se 

především o automaty 

nepřipojené k síti a 

nevybavené tiskárnou). 

Toto osvobození se však 

nevztahuje na veškeré 

platby realizované 

prostřednictvím „automatů“ 

– např. platby 

prostřednictvím 

samoobslužné pokladny v 

supermarketu evidenci 

tržeb podléhají. 

Podnikatelé si budou muset 

vyžádat přidělení tzv. 

autentizačních údajů. Jejich 

převzetí může proběhnout 

jedním z následujících 

způsobů: 

 elektronicky na portále 

správce daně pomocí 

přihlašovacích údajů do 

datové schránky - v 

takovém případě mu 

budou autentizační 

údaje zaslány do této 

datové schránky, a to 

bez zbytečného 

odkladu, nebo 

 osobně (ústně do 

protokolu) na 

libovolném finančním 

úřadu, kde žadatel 

získá autentizační údaje 

okamžitě v rámci 

osobního jednání v 

zapečetěné obálce. 

Autentizačními údaji se 

rozumí přihlašovací údaje 

(uživatelské jméno a heslo) 

na portál správce daně, kde 

je podnikateli umožněna 

správa certifikátů (získání 

jednoho či více certifikátů a 

další související operace) a 

údajů pro správu evidence 

tržeb (zejména nastavení 

provozoven). 

Na účtence by měly být 

uváděny následující údaje: 

 fiskální identifikační 

kód (FIK), 

 své daňové 

identifikační číslo (DIČ), 

 označení provozovny, 

ve které je tržba 

uskutečněna, 

 označení pokladního 

zařízení, na kterém je 

tržba evidována, 

 pořadové číslo účtenky, 

 datum a čas přijetí 

tržby nebo vystavení 

účtenky, pokud je 

vystavena dříve, 

 celkovou částku tržby, 

 bezpečnostní kód 

poplatníka (BKP), 

 údaj, zda je tržba 

evidována v běžném 
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nebo zjednodušeném 

režimu. 

Údajem o evidované tržbě 

uváděným na účtence je 

také daňové identifikační 

číslo (DIČ) poplatníka, který 

pověřil evidováním této 

tržby poplatníka, který tržbu 

eviduje. Nemá-li poplatník 

povinnost uvádět na 

účtence fiskální identifikační 

kód (FIK), je povinen na 

účtence uvádět svůj 

podpisový kód (PKP). 

Kontrola dodržování 

povinností uložených 

zákonem o evidenci tržeb 

bude vykonávána orgány 

Finanční správy ČR a orgány 

Celní správy ČR, a to v rámci 

vyhledávací činnosti, která 

je upravena v daňovém 

řádu. Zákon o evidenci tržeb 

pak upravuje pravomoc 

těchto orgánů provádět 

kontrolní nákup, který je 

specifickou formou místního 

šetření. Při ukládání pokut 

za správní delikty uvedené v 

zákoně o evidenci tržeb se 

jako procesní právní předpis 

uplatní správní řád. 

Podle představ daňové 

správy by měl systém 

přinést až 18 mld. Kč ročně. 

3. K postupu správce daně k 

odstraněné pochybností 
 

Nejvyšší správní soud (NSS) 

vydal v nedávné době 2 

rozhodnutí, jejichž 

prostřednictvím se snaží 

„zkrotit“ nadužívání a 

neúměrné protahování 

správci daně tolik 

oblíbeného Postupu k 

odstranění pochybností (§ 

89 daňového řádu). 

V rozhodnutí číslo jednací 2 

Afs 32/2015-41 se zabývá 

situace, kdy dle názoru 

daňových orgánů poplatník 

neunesl své důkazní 

břemeno k odstranění 

pochybností správce daně o 

shodě faktického stavu se 

stavem formálně právním 

deklarovaným zaúčtovanou 

fakturou, na základě jejímž 

základě byl uplatněn nárok 

na odpočet DPH.  

NSS konstatoval, že 

legislativní koncepce 

postupu k odstranění 

pochybností nedává správci 

daně ničím neomezenou 

možnost vybírat, který 

postup při správě daní v 

konkrétním případě zvolí a 

jak dlouho a v jaké intenzitě 

v něm bude pokračovat. 

NSS odmítl názor krajského 

soudu, který vypořádání 

žalobních námitek proti 

délce postupu k odstranění 

pochybností založil v 

podstatě na závěru, že 

pokud jsou splněny zákonné 

předpoklady pro jeho 

zahájení, pak je tento 

postup bez ohledu na jeho 

délku zákonný. Tento názor 

nereflektuje rozdíl mezi 

postupem k odstranění 

pochybností a daňovou 

kontrolou, resp. účel a smysl 

postupu k odstranění 

pochybností, jímž je 

zajištění rychlosti daňového 

řízení. Správce daně má v 

okamžiku, kdy rozpozná, že 

se postup k odstranění 

pochybností začíná svým 

rozsahem vymykat svým 

zákonným mantinelům, 

tento postup ukončit a 

přejít do režimu daňové 

kontroly.  

Na základě vyslovené právní 

věty „Soud nemůže 

zamítnout žalobní námitky 

směřující proti délce a 

průběhu postupu k 

odstranění pochybností (dle 

§89 a násl. zákona č. 

280/2009 Sb., daňového 

řádu) pouze s poukazem na 

to, že byly splněny zákonné 

předpoklady pro zahájení 

tohoto postupu. K 

nezákonnosti postupu k 

odstranění pochybností 

může vést i jeho excesivní 

délka či průběh. V takovém 

případě je úkolem krajského 

soudu v mezích žalobních 
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námitek uvážit, zda 

vytýkané vady postupu k 

odstranění pochybností 

mohly mít za následek 

nezákonné rozhodnutí ve 

věci.“ 

Podobně bal v rozhodnutí 

NSS číslo jednací 6 Afs 

85/2015-39 bylo 

konstatováno, že postup k 

odstranění pochybností 

může sloužit pouze k 

ověření a doložení určitých 

skutečností, nikoliv ke 

značně intenzivním 

zjišťovacím zásahům do 

právní sféry daňového 

subjektu. V rámci tohoto 

postupu má správce daně 

komunikovat s daňovým 

subjektem a postup uzavřít 

bez jakýchkoliv průtahů. 

Zákon nedává správci daně 

ničím neomezenou možnost 

vybírat, který postup při 

správě daní v konkrétním 

případě zvolí a jak dlouho a 

v jaké intenzitě v něm bude 

pokračovat. 

 

4. K otázce zneužití práva 
 

Ještě jednou se společně 

vraťme k daňové struktuře, 

která byla v odborné 

veřejnosti v uplynulých 

týdnech a měsících hojně 

diskutována a která vyústila 

ve značné daňové doměrky 

z důvodu neuznaných úroků 

z úvěrů mezi spojenými 

osobami. 

Zvažujete-li aktuálně 

jakékoliv změny struktury 

v rámci skupiny spojených 

osob (a s tím souvisejícího 

nastavení způsobu a formy 

financování), mějte prosím 

na paměti závěr, který 

zazněl v rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu 

číslo jednací 4 Afs 62/2015-

71: 

NSS nezpochybňuje model 

financování mezi spojenými 

osobami, kdy mateřská 

společnost financuje aktivity 

dceřiné společnosti formou 

úvěru. Nezpochybňuje ani 

možnost nákupu 

majoritních podílů v určité 

společnosti s následnou fúzí 

sloučením. Za zcela klíčové 

však považuje, aby takové 

jednání mělo i jasný (jiný 

než daňový) ekonomický 

racionálně odůvodněný 

smysl. Naplnění tohoto 

kritéria se stěžovatelce a) 

prokázat nepodařilo. 

Uplatněné úroky byly 

důsledkem uměle 

vytvořených podmínek, v 

rámci kterých došlo 

prodejem obchodních 

podílů fakticky stejným 

vlastníkům k účelovému 

vytvoření a zadlužení právní 

předchůdkyně stěžovatelky, 

aby jejím prostřednictvím 

následně došlo k eliminaci 

korporátního zdanění v 

tuzemsku a k profitu 

faktických vlastníků 

plynoucímu z tuzemska v 

podobě úroků z úvěrů bez 

jakéhokoliv daňového 

zatížení.  
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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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