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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů

Dne 4. 2. 2021 nabyl účinnost zákon č. 39/2021 Sb., 
kterého cílem je zvýšit motivaci poskytování darů od 
fyzických i právnických osob pro veřejně prospěšné 
organizace, a to prostřednictvím zvýšení částky darů 
(resp. současného procenta), které si subjekty mohou 
v úhrnu odečíst od základu daně za zdaňovací období 
i včetně roku 2020.

Jedním z dopadů aktuální situace spojené s pandemií 
je totiž i snížená ochota a možnost soukromých dárců 
podílet se na fi nancování veřejně prospěšných organi-
zací, které častokrát poskytují pro společnost nezbyt-
né služby (zdravotní, sociální atd.) právě i v období pan-
demie. Předpokládá se, že tato ochota bude s dalšími 
ekonomickými problémy ještě klesat, což bude mít za 
následek snížení poskytování darů i  osobami, které 
podporovaly neziskový sektor dlouhodobě.

V důvodové zprávě se uvádí, že tato právní úprava 
nebude mít významný dopad na státní rozpočet a  je 
navrhovaná pouze jako dočasná pro zdaňovací obdo-
bí 2020 a 2021.

Důvodová zpráva

» Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše 
nároku na vrácení spotřební daně 
z minerálních olejů spotřebovaných 
v zemědělské prvovýrobě nebo při 
provádění hospodaření v lese

V Sbírce zákonů byla 16. 2. 2020 zveřejněna vyhláška 
č. 57/2021 Sb., která upravuje způsob výpočtu výše 
nároku na vrácení spotřební daně z minerálních ole-
jů v případě zemědělské prvovýroby nebo provádění 

hospodaření v lese. V příloze č. 1 vyhlášky se rovněž 
popisuje přesný vzorec pro výpočet výše nároku na 
vrácení spotřební daně z minerálních olejů a v příloze 
č. 4 zase vzorec pro výpočet výše tohoto nároku pro 
minerální oleje, které byly uvedeny do volného daňo-
vého oběhu do 31. prosince 2020 a budou spotřebo-
vané v  zemědělské prvovýrobě nebo při provádění 
hospodaření v lese do 31. prosince 2021.

Předpis má dělenou účinnost, kdy část je účinná od 
17. 2. 2021 a ustanovení čl. I bodů 2, 5 a čl. II bodu 3 
vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, 
ve znění pozdějších předpisů

Zákonem č.  77/2021 Sb. dochází ke změně zákona 
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Cílem dané 
úpravy je urychlení soudního přezkumu rozhodnutí 
a dalších aktů (a nečinnosti) správních orgánů v řízení 
o kasační stížnosti. Kasační stížnost představuje mi-
mořádný opravný prostředek proti pravomocnému 
rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví.

Aby došlo ke zlepšení vysokého stavu nedodělků, 
a  tedy i  ke zlepšení délky soudního řízení, se tímto 
zákonem navrhuje institut nepřijatelnosti kasační 
stížnosti, který je doposud omezen pouze na věci 
mezinárodní ochrany, rozšířit do univerzální podoby. 
V § 104a odst. 1 tedy dochází k nahrazení slov „ve vě-
cech mezinárodní ochrany“ slovy „ve věcech, v nichž 
před krajským soudem rozhodoval specializovaný 
samosoudce“. Kromě toho, aby se předešlo obavě 
z  nadužívání této možnosti po rozšíření podmínky 
přijatelnosti na všechny kasační stížnosti, navrhuje se 
vypuštění § 104a odstavce 3.

Zákon nabývá účinnost 1. 4. 2021.

Důvodová zpráva
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» Zákon o evidenci skutečných majitelů
V Sbírce zákonů byl za uplynulý měsíc zveřejněn i zá-
kon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. 
Jeho hlavním cílem je transponovat do české legisla-
tivy nové požadavky, které se týkají evidence skuteč-
ných majitelů na základě směrnice Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018. 
Směrnice klade důraz na veřejnost určitých údajů 
o  skutečných majitelích, na stanovení mechanismu 
kontroly pravdivosti údajů v evidenci a také na zave-
dení efektivních sankcí v případě nesplnění povinnos-
tí. Na základě směrnice je nutné uskutečnit více kom-
plexních legislativních a systémových změn vzhledem 

k množství nových pravidel, a proto se navrhuje nová 
právní úprava prostřednictvím nového zákona.

První část zákona se zabývá vymezením skutečného 
majitele a dalšími zákonnými defi nicemi, se kterými 
se dále pracuje. Ve druhé části jsou stanoveny povin-
nosti evidujících osob – právnických osob, které mají 
skutečného majitele, a dále svěřenských správců ve 
vztahu ke svěřenským fondům a zahraničním svěřen-
ským fondům. Třetí část se zabývá evidencí skuteč-
ných majitelů, v rámci které jsou vymezené údaje do 
evidence zapisovány, režimy zpřístupnění těchto úda-
jů a  způsoby, jakými se údaje do evidence zapisují. 
Pátá část se věnuje přestupkem ve vztahu k evidování 
skutečných majitelů. Zákon nabývá účinnosti 1. červ-
na 2021.

Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
Během února Ministerstvo fi nancí vydalo několik Fi-
nančních zpravodajů, s  jejichž obsahem se můžete 
seznámit v následující části. Finanční zpravodaj č. 8 
informuje o prominutí daně z přidané hodnoty z dů-
vodu mimořádné události. Podle něj se daň z přidané 
hodnoty za uvedených podmínek promíjí, pokud se 
zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 3. února 
2021 do 3. dubna 2021, a to u následujícího zboží:
• fi ltrační polomasky a  respirátory, pokud jsou vý-

robcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny 
na trh v  souladu s právními předpisy, patří mezi 
osobní ochranné prostředky kategorie III po-
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/425, a které splňují parametry třídy ochrany 
minimálně FFP2, KN95 nebo N95, nebo mají stej-
nou či vyšší fi ltrační účinnost;

• respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud 
jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak 
jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právní-
mi předpisy a pokud se jedná současně o
a) osobní ochranný prostředek kategorie III podle 

nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 
2016/425 a

b) zdravotnický prostředek rizikové třídy I po-
dle směrnice Evropského parlamentu a  Rady 
98/79/ES nebo podle nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2017/746.

Finanční zpravodaj č. 9/2021 v sobě zahrnuje:
• Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí po-

dle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o me-
zinárodní spolupráci při správě daní a  o změně 

Naši předplatitelé mají 50 % slevu na jeden jakýkoliv 
webinář nebo jedno jednodenní prezenční školení 
od NOTIA Vzdělávání. Slevu 10 % mají na všechny 
další semináře a webináře od NOTIA Vzdělávání.

ZOBRAZIT NABÍDKU SEMINÁŘŮ A WEBINÁŘŮ

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-37
https://www.notiavzdelavani.cz/
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-164#f6118121
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dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,

• Seznam států uvedených na unijním seznamu ju-
risdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schvá-
leném Radou Evropské unie.

Obsahem Finančního zpravodaje č. 10 je rozhodnutí 
o prominutí správního poplatku z důvodů mimořádné 
události a jeho celé znění uvádíme v následující části.

Ministryně fi nancí rozhodla podle §  260 odst.  1
písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

Daňovým subjektům promíjím

správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. b)
Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti 
o prodloužení lhůty pro podání daňového při-
znání, hlášení nebo vyúčtování, za podmínky, že 
žádost bude podána od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 
daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpra-
vodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijí-
manými opatřeními k jeho zamezení se ministry-
ně fi nancí rozhodla využít své pravomoci podle 
§ 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a  za úče-
lem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné 
události na daňové subjekty přistoupit ve stano-
veném rozsahu k hromadnému prominutí daně 
(správního poplatku).

Předmětným rozhodnutím dojde k prominutí správ-
ního poplatku podle Položky 1 odst. 1 písm. b) Sa-
zebníku, za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro 
podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtová-
ní. Rozhodnutí v souladu s § 260 odst. 1 daňové-
ho řádu dopadá pouze na správní poplatek, který 
spravují ministryní fi nancí řízené správní orgány.

Prominutí správního poplatku se bude vztaho-
vat na žádosti podané v období od 1. 1. 2021 do 
16. 8. 2021. Důvodem prominutí je snížení admi-
nistrativní zátěže na straně daňových subjektů 
i správců daně v době, kdy jsou tito dotčeni na své 
činnosti zvýšenou nemocností v důsledku šíření 
viru SARS-CoV-2, a  zpřístupnění příslušného in-
stitutu pro postižené daňové subjekty. Souvislost 
s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude s ohle-
dem na administrativní dopady prokazována.

Prominutí správního poplatku dle tohoto rozhod-
nutí nemá vliv na podmínky stanovené právním 
předpisem, za kterých lze lhůtu pro podání daňo-
vého tvrzení prodloužit. Např. dle § 137 odst. 3
daňového řádu nelze prodloužit lhůtu pro po-
dání hlášení nebo vyúčtování. Rovněž dle § 136
odst.  4 daňového řádu nelze prodloužit lhůtu 
pro podání daňového přiznání v případech, kdy 
je zdaňovací období kratší než jeden rok (např. 
u daně z přidané hodnoty).

S ohledem na výše uvedené ministryně fi nancí roz-
hodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné 
prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

Zveřejněn byl také Finanční zpravodaj č. 11/2021, ve 
kterém je uvedena oprava tabulky Bankovní účty fi -
nančních úřadů nejčastěji placených daní (v meziná-
rodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí 
(Příloha č. 5 k článku Jak správně zaplatit daň fi nanč-
nímu úřadu v roce 2021) na str. 19 ve Finančním zpra-
vodaji č. 7/2021 ze dne 21. ledna 2021.

Finanční zpravodaj č.  12/2021 obsahuje Sdělení ke 
Smlouvě o  zamezení dvojímu zdanění a  zabránění 
daňovému úniku v oboru daní z příjmů mezi Českou 
republikou a:

• Pákistánskou islámskou republikou,

• vládou Kyrgyzské republiky.

Kompletní znění všech Finančních zpravodajů najdete 
na našem portálu v části Finanční zpravodaj a daňo-
vé pokyny.

Z KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Na internetové stránce Finanční správy byl zveřejněn 
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou da-
ňových poradců ČR ze dne 27. 1. 2021, který obsahuje 
dva příspěvky uzavřené bez rozporu, a to konkrétně:
• Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem, přičemž 

s jeho obsahem se můžete seznámit na našem por-
tálu v části Zápisy z jednání Koordinačního výboru

• Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebova-
ný materiál, jehož znění uvádíme níže

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU 
KE DNI 27. 1. 2021

DPH

571/27.01.21 Uplatňování DPH u kompenzace za 
nespotřebovaný materiál

1. Účel příspěvku

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednoce-
ní výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je 
předmětem daně kompenzace ze strany zákazní-
ka za nespotřebovaný materiál při ukončení vý-
robního procesu.

2. Popis situace

Výrobce zboží (dále jen „Prodávající“) zajišťuje pro 
zákazníka (dále jen „Kupující“) na základě kup-
ní smlouvy výrobu a dodání výrobků na základě 
detailní specifi kace výrobku Kupujícím. Kupující 
specifi kuje nejen výrobek, ale i  základní výrobní 
postup a komponenty, ze kterých se má výrobek 
smontovat (vyrobit). Prodávající je na základě kup-
ní smlouvy povinen se předzásobit materiálem 

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010899
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010903
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010903
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#cast1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010905
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4475972
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4475972
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#cast1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010905
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#cast1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#cast1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010901
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010901
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010040
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010040
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tak, aby dostál požadavkům Kupujícího na dodání 
výrobků v čase i v kvalitě. V návaznosti na vývoj 
poptávky po výrobku na trhu se Kupující může 
rozhodnout výrobu objednaného výrobku ukon-
čit. V  důsledku takového rozhodnutí Kupujícího 
však může Prodávajícímu zůstat nespotřebovaný 
materiál na skladě. Tento materiál je jak pro Pro-
dávajícího, tak pro Kupujícího dále nevyužitelný 
a dochází buď k  jeho prodeji pod nákupní cenou 
třetí osobě, nebo k  jeho fyzické likvidaci. Prodá-
vající má z  kupní smlouvy povinnost pokusit se 
materiál nejprve prodat na trhu. Kupující je dle 
kupní smlouvy zavázán kompenzovat Prodávající-
mu rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou tohoto 
materiálu. Materiál, který se nepodaří prodat, se 
zlikviduje. Tento likvidovaný materiál zůstává ve 
vlastnictví Prodávajícího, nedochází k  převodu 
vlastnických práv na Kupujícího. Kupující se v kup-
ní smlouvě zavazuje uhradit Prodávajícímu kom-
penzaci za zlikvidovaný materiál ve výši nákupní 
ceny zlikvidovaného materiálu. Předmětem toho-
to příspěvku je otázka, jakému daňovému režimu 
DPH tato kompenzace za nespotřebovaný materi-
ál (zlikvidovaný nebo prodaný pod nákupní cenou 
třetí osobě) podléhá.

3. Právní stav

3.1. Komunitární úprava

Konkrétně uvedenou situací se SDEU nezabýval, 
lze však vycházet z ustálené judikatury v oblasti 
kompenzačních plateb u poskytování služeb při 
jejich předčasném ukončení či jejich nevyužití (C-
295/17 MEO; C-250/14 Air France-KLM).

Rozhodnutím SDEU v případu C-295/17 MEO soud 
konstatoval zdanění úplat souvisejících s předčas-
ným ukončením smluvního vztahu z důvodu na 
straně klienta bez ohledu na to, zda vnitrostátní 
právo posuzuje tyto úplaty jako náhradu škody 
či smluvní pokutu. Důležitá je přímá souvislost 
úplat za předčasné ukončení smlouvy s poskyt-
nutým plněním.

Rozhodnutím SDEU v případu C-250/14 Air France-
-KLM soud konstatoval zdanění úplat za letenky 
v případech, kdy cestující letenky nevyužil.

V návaznosti na dříve uvedená rozhodnutí SDEU 
dovozujeme, že kompenzace nespotřebovaného 
materiálu je předmětem daně. Je však otázkou, 
zda se jedná o samostatnou službu, nebo to má 
být součástí ceny za dodání zboží (výrobků).

3.2. Vnitrostátní úprava

Předmět daně

V ustanovení § 2 ZDPH jsou taxativně vyjmeno-
vány činnosti, jež jsou předmětem daně. Činnosti, 
které nejsou uvedeny v tomto ustanovení, nejsou 
předmětem daně. Předmětem daně tedy napří-
klad není ani náhrada škody nebo smluvní poku-
ta. Dle ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník v případě porušení povinností 
plynoucích ze smlouvy je povinna jedna strana 
nahradit druhé straně škodu vzniklou poruše-
ním smlouvy. Domníváme se, že v tomto případě 
se nejedná o porušení povinností plynoucích ze 
smlouvy, jelikož smlouva danou situaci dopředu 
předjímá, čili se nejedná o  náhradu škody ani 

smluvní sankci, která by nebyla předmětem daně, 
a naopak kompenzace nespotřebovaného mate-
riálu je předmětem daně.

Kompenzace nespotřebovaného materiálu jako 
poskytnutí služby

Prodávající se zavázal mít k dispozici určitou úro-
veň skladové zásoby materiálu a strpět likvidaci 
nespotřebovaného materiálu nebo jeho prodej 
pod nákupní cenou třetí osobě při ukončení vý-
robního programu. Kupující se naopak zavázal 
k  úhradě (kompenzaci) nákladů souvisejících 
s nespotřebovaným materiálem. Dle ustanovení 
§ 14 odst. 1 písm. d) ZDPH se poskytnutím služ-
by rozumí také zavázání se k povinnosti zdržet se 
určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo 
situaci. Kompenzaci nespotřebovaného materiálu 
lze považovat za samostatné plnění, které je po-
skytnutím služby a v návaznosti na toto začlenění 
odvozovat konkrétní režim pro zdanění s  ohle-
dem na registraci k dani z přidané hodnoty Kupu-
jícího a další podmínky ZDPH (poskytnutí služby 
v tuzemsku, do EU či do třetí země).

Kompenzace nespotřebovaného materiálu jako 
součást úplaty dodávaných výrobků

V návaznosti na § 36 odst. 1 ZDPH je základem 
daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet 
plátce za uskutečněné zdanitelné plnění. Otázkou 
je, zda lze považovat kompenzaci nespotřebova-
ného materiálu za navýšení ceny původního plně-
ní dodání výrobků (zboží) a přistoupit v souladu 
s  § 42 odst. 1 písm.  f) ZDPH k opravě základu 
daně za dodané výrobky (zboží) prostřednictvím 
opravného daňového dokladu (vrubopisu). Pokud 
ano, je další otázkou, jak postupovat při stanovení 
základu daně a přiřazení hodnoty nespotřebova-
ného materiálu jednotlivým původním plněním 
dodání výrobků (zboží) a jejich režimu DPH v pří-
padech, kdy například některá plnění byla zda-
nitelným dodáním zboží v tuzemsku a  jiná osvo-
bozeným dodáním zboží do EU či vývozem zboží. 
Předpokládáme, že v tomto případě lze aplikovat 
ustanovení § 36 odst. 9 ZDPH, kdy se pro uskuteč-
něná plnění stanoví celková cena, která zahrnuje 
dodání zboží s  různými sazbami daně, případně 
osvobozená plnění od daně, základ daně se pro 
jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v  poměrné 
výši odpovídající poměru cen určených podle 
právních předpisů upravujících oceňování majet-
ku jednotlivých plnění k celkovému součtu těchto 
určených cen. V praxi se toto ustanovení aplikuje 
zejména při převodu nemovitých věcí.

Kompenzace ztráty z prodeje materiálu

Pokud se při ukončení výrobního programu po-
daří nespotřebovaný materiál prodat externím 
zájemcům o  tento materiál (třetím osobám), Ku-
pující v souladu se svým závazkem z  titulu kup-
ní smlouvy uhradí Prodávajícímu kompenzaci ve 
výši rozdílu mezi kupní a prodejní cenou tohoto 
materiálu, neboť v  těchto případech zpravidla 
dochází k prodeji materiálu výrazně pod jeho ná-
kupní cenou. Pokud by tato kompenzace nebyla 
považována za samostatné plnění (službu), ani za 
součást ceny prodaných výrobků, nabízí se vari-
anta, aby tato kompenzace byla připočtena k zá-
kladu daně za prodaný materiál a zdaněna ve stej-

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235/zneni-20210101?porov=20200901#f2548448
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235/zneni-20210101?porovmin=1#f2549083
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235/zneni-20210101?porovmin=1#f2549028
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235/zneni-20210101?porovmin=1#f6436256
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2547966
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4588191
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ném režimu DPH, ve kterém je zdaňován samotný 
prodej tohoto materiálu třetí osobě.

Služba nebo zboží?

Úplaty spojené s předčasným ukončením služby, 
či úplaty spojené s nečerpáním objednané služ-
by, jsou v návaznosti na výše uvedenou judika-
turu SDEU považovány z pohledu DPH za dodání 
této služby. Zde se nabízí použití analogie s výše 
zmíněným řešením služeb také na případ dodá-
ní zboží, tzn. že kompenzace za zlikvidovaný ma-
teriál placené podle kupní smlouvy by měly být 
součástí ceny (základu daně) za prodej výrobků. 
Vzhledem k  tomu, že výše této kompenzace je 
známa až po ukončení výrobního programu, tedy 
až poté, co byly všechny výrobky již dodány, zna-
menalo by to dodatečné navýšení ceny výrobků 
(vystavení vrubopisů).

Je však otázkou, zda je možné k této analogii mezi 
úplatou spojenou s předčasným ukončením služ-
by a kompenzací za zlikvidovaný materiál na zá-
kladě kupní smlouvy na dodání výrobků (zboží) 
vůbec přistoupit, zda odlišné defi nice plnění v pří-
padě služeb a  zboží takovou analogií umožňují 
nebo naopak vylučují.

Defi nice plnění pro případ dodání zboží a poskyt-
nutí služby se liší. Zatímco při dodání zboží je pl-
nění defi nováno samostatně pro každý jednotlivý 
případ dodání zboží, defi nice plnění při poskyt-
nutí služby je výrazně širší povahy a jedno plnění 
může být u služeb například poskytováno konti-
nuálně několik dní, měsíců, či let. Přičemž defi nice 
toho, co je považováno za službu, je rovněž po-
měrně široká (všechny činnosti, které nejsou do-
dáním zboží, včetně věcného břemene, zavázání 
se k povinnosti zdržet se určitého jednání, strpět 
určité jednání či situaci, …).

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že na 
rozdíl od výše zmíněných judikátů u služeb nelze 
výše popsaný případ kompenzací za nespotřebo-
vaný materiál automaticky přiřadit k  „hlavnímu“ 
plnění podle kupní smlouvy, tedy k předchozím 
dodávkám výrobků (zboží), a  proto by měl být 
považován za samostatné plnění službového cha-
rakteru.

4. Závěr

Navrhujeme přijmout sjednocující výklad ve smy-
slu výše uvedeného, aby byla zajištěna alespoň 
minimální právní jistota výrobců při zdaňování 
kompenzací za nespotřebovaný materiál ze stra-
ny zákazníků.

Stanovisko GFŘ

GFŘ k  uvedenému uvádí, že příspěvek je velmi 
obecný a neobsahuje jasný závěr, co vlastně před-
kladatelé navrhují, a  jak by mělo být k danému 
případu přistoupeno.

Předně je nutné zdůraznit, že Soudní dvůr EU mj. 
stanovil, že pokud jde o hodnotu smluvních ujed-
nání v rámci kvalifi kace plnění jako zdanitelného 
plnění, je třeba připomenout, že zohlednění hos-
podářské a obchodní reality je základním kritéri-
em pro použití společného systému DPH (v tomto 
smyslu viz rozsudek C-653/11 Newey, bod 42 a ci-
tovaná judikatura).

Dále je nutné uvést, že z judikatury Soudního dvo-
ra EU vyplývá, že dodání zboží nebo poskytnutí 
služby „za úplatu“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) 
a  c) směrnice 2006/112/ES předpokládá pouze 
existenci přímé souvislosti mezi dodáním zboží či 
poskytnutím služby a protiplněním skutečně ob-
drženým osobou povinnou k dani. Taková přímá 
souvislost existuje, pokud je mezi poskytovate-
lem a příjemcem právní vztah, v rámci něhož jsou 
vzájemně poskytnuta plnění, přičemž odměna 
obdržená poskytovatelem představuje skutečnou 
protihodnotu služby poskytnuté příjemci (v tomto 
smyslu viz např. rozsudek C-283/12 Serebryannay 
vek, bod 37 a citovaná judikatura). Z předložených 
okolností příspěvku mj. plyne, že mezi Prodávají-
cím a Kupujícím existuje právní ujednání (vztah) 
na dodání zboží, které vyžaduje určitou mírou 
předzásobení Prodávajícím, přičemž existuje 
smluvní ujednání, které řeší následky toho, pokud 
tyto zásoby zůstanou nespotřebovány (takové 
ujednání je reálně ekonomicky zdůvodnitelné). 
„Likvidace“ takových zásob dle příspěvku může 
nastat formou prodeje nespotřebovaných zásob 
a  fi nanční kompenzací do pořizovací hodnoty 
zásob, nebo formou faktické likvidace zásob, při-
čemž Kupující i v tomto případě toto kompenzuje 
Prodávajícímu. Smluvní ujednání stanoví odměnu 
pro Prodávajícího od Kupujícího za službu „likvi-
dace“ zásob a nezáleží, jakým způsobem bude na-
konec provedena, zda formou prodeje pod kupní 
cenou nebo fyzickou likvidací (dále jen služba „li-
kvidace“). Za těchto okolností se má za to, že jsou 
splněny podmínky poskytnutí služby za úplatu.

V tomto ohledu je ještě nutné zdůraznit, že služ-
bu likvidace není možné považovat za službu po-
skytnutou dle § 14 odst. 1. písm. d) ZDPH tedy za 
zdržení se /strpění určitého jednání nebo situace. 
Z informací poskytnutých v příspěvku se v zásadě 
jedná o službu ve smyslu § 14 odst. 1 věty první 
ZDPH. Prodávající se v  tomto ohledu ničeho ne-
zdržuje nebo netrpí určitou situací.

https://www.daneprolidi.cz/
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235/zneni-20210101?porov=20200901#f2548448
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Mezi interní směrnice byl zařazen doporučený vzor 
vnitřního fi remního předpisu pro poskytování 
stravenkového paušálu, ve kterém pak zaměstna-
vatel nastaví parametry – podmínky, za kterých je pak 
zaměstnanci tento příspěvek poskytován.

Aktuální informace a stanoviska institucí, jakými jsou 
například Finanční správa ČR, Ministerstvo fi nancí, 
Celní správa nebo Česká národní banka naleznete 
v části Stanoviska a sdělení institucí ČR.

Nepřehlédněte ani aktualizované komentáře k vybra-
ným předpisům k 1. lednu 2021, kterými jsou:
• Zákon o dani z přidané hodnoty
• Zákon o účetnictví
• Zákon o dani z nemovitých věcí
• Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro 

podnikatele

Nezapomeňte také, že na našem portálu můžete najít 
archiv online rozhovorů, v rámci kterých byly zodpo-
vězeny různé dotazy klientů z účetní či daňové oblasti. 
Za poslední měsíc to byl rozhovor na téma Vše z daní 
a účetnictví od 1. 1. 2021 a dne 25. 2. se také uskuteč-
ní online rozhovor, který se bude zabývat problemati-
kou daňového přiznání k daním z příjmů a do kterého 
se zapojte od 13:00 do 14:00 hod. Také zde najdete 
i  záznamy z webinářů, přičemž nejnovější z nich se 
týká novinek v daních, které nás čekají v roce 2021.

Ještě připomínáme, že si u nás můžete zakoupit dvě 
nové elektronické knihy, které jsme si pro Vás za po-
slední měsíc připravili. První z nich se věnuje účetním 
souvztažnostem pro příspěvkové organizace, druhá 
zase daňové kontrole.

PŘIPRAVUJEME
Na našem portálu byl aktualizován komentář k DPH, který v sobě zahrnuje změny k 1. 1. 2021. Komentář je 
zaměřen na praktické použití příslušných ustanovení zákona o DPH a tomu jsou přizpůsobeny i praktické pří-
klady, které by měly přispět ke správnému pochopení příslušných ustanovení. Autory jsou Ing. Zdeněk Kuneš 
a Ing. Jana Ledvinková. Na redakci aktuálně pracujeme na tom, abychom Vám tento komentář spolu i s komplet-
ním zněním zákona o DPH včetně změn platných k 1. lednu poskytli i ve formě e-knihy. V následujících dnech 
bude komentář dostupný k zakoupení na našem portálu v části Literatura.

Kromě toho příští měsíc na našem portálu přibude také aktualizovaný komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, který bude obsahovat praktické komentáře k  jednotlivým odstavcům daného předpisu, opět se 
zohledněním změn k 1. 1. 2021.

Účetní souvztažnosti 
pro příspěvkové organizace 2021
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Komplexní přehled souvztažností pro příspěvkové organizace podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb. Tento materiál může posloužit také pracovníkům provádějícím 
u výše uvedených organizací fi nanční kontrolu, fi nanční audit, či pracovníkům, 
kteří provádějí fi nanční analýzy a rozbory účetních závěrek těchto subjektů. Rov-
něž pracovníkům obcí a krajů, zejména v případě, pokud tyto subjekty vykazují 
hospodářskou činnost, a také v případě, že vykonávají kontrolní činnost u sub-
jektů, jejichž jsou zřizovateli. Publikace Vám přináší ucelený přehled účetních so-
uvztažností v příspěvkové organizaci včetně komentářů, tipů a odkazů na ČÚS. 
Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů.

ZOBRAZIT

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/stanoviska
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https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/ucetni-souvztaznosti-pro-prispevkove-organizace-2021-2.htm
https://www.daneprolidi.cz/interni-smernice/stravenkovy-pausal-2021-2.htm
https://www.daneprolidi.cz/interni-smernice/stravenkovy-pausal-2021-2.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280
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NAŠI ODBORNÍCI
V tomto čísle daňových novin Vás opět seznámíme s jedním z našich odborníků, který je 
velmi důležitou součástí našeho portálu zejména proto, že poskytuje klientům poraden-
ství ve všech formách daňové pohotovosti. Pan Bc. Tomáš Krůl pravidelně odpovídá na 
otázky z účetní i daňové oblasti prostřednictvím telefonu, online chatu i listárny. Uskuteč-
ňuje také online rozhovory, videoškolení a webináře na aktuální témata, jejichž záznamy 
můžete najít na našem portálu. Kromě toho, je také autorem několika odborných článků.

Pan Bc. Tomáš Krůl vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Národní hos-
podářství. Od roku 2015 se věnuje daňovému poradenství a v roce 2017 se stal členem 
Komory daňových poradců České republiky. V praxi se věnuje zejména dani z příjmů práv-
nických a fyzických osob, DPH a daňovému procesu.

OTÁZKY MĚSÍCE

» Covid nájemné – zdanění a analytické 
účty
Otázka:
Společnost s  r. o. provozuje penzion a  zažádala 
o dotaci v rámci programu „Covid – Ubytování“ za 
rozhodné období 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020, částka 
přišla na účet někdy koncem října – v  rozhodnutí 
o schválení přidělení dotace je mimo jiné napsáno, 
že je příjemce dotace povinen vést přijatou dotaci 
(a veškeré náklady s ní související) odděleně s  jed-
noznačnou analytikou. Účetní nechce udělat chybu 
a neví, jestli je její pohled správný – dle jejího ná-
zoru nejde přece jenom o běžnou dotaci, např. na 
majetek (tedy účtování na zvláštních analytikách – 
náklady proti dotaci atd.), ale je to dotace na ušlý 
zisk – jak ji má účetní správně zaúčtovat a je to z da-
ňového hlediska zdanitelný příjem?

Odpověď:
Přijatý příspěvek v  rámci programu Covid – Ubyto-
vání skutečně představuje ve své podstatě přija-
tou dotaci, o  které se v  souladu s NÚR I-14 účtuje 
v  okamžiku nezpochybnitelného vzniku nároku na 
jeho výplatu. Z pohledu účetních předpisů se jedná 
o dotaci provozní. O vzniku nároku na výplatu do-
tace se tedy bude účtovat zápisem pohledávka vůči 
státu (např. 378) proti provozní dotaci ze státního 
rozpočtu (346). Následné přijetí dotace standardně 
jako bankovní účet (221) proti pohledávce (378) a ná-
sledně by došlo k zúčtování dotace prostřednictvím 
zdanitelného výnosu, tj. 346/648. Tyto dotace, jak 
se uvádí v  zadání, by měly skutečně být evidovány 
odděleně na příslušných analytických účtech, tj. do-
poručuje se pro tento účel založit speciální analytiky, 
kam se bude o těchto dotacích účtovat (tj. analytika 
č. 648.xxx, 346.xxx apod.).

Přijatá dotace tedy představuje na straně společnosti 
zdanitelný výnos (přijatou dotaci nelze osvobodit od 
daně z příjmů). To znamená, že výnos zaúčtovaný na 
účtě 648.xxx bude představovat standardní zdanitel-
ný výnos.

» Nájem rodinného domu a úprava 
odpočtu daně
Otázka:
V listopadu 2020 spol. s  r. o. – plátce DPH koupila 
dům, klasifi kován jako rodinný dům, odečet DPH 
plný, protože byl pronajatý plátci DPH na archivní 
místnosti. Nepočítalo se, že bude dál rodinný, pů-
vodní záměr byl překvalifi kován. V lednu 2021 obý-
vací část byla pronajatá občanovi, neplátci DPH. Mě-
síční koefi cient 0,954 – poměr osvobozených plnění 
k  neosvobozeným. Na konci zdaňovacího období, 
bude zohledněna 1/10 DPH odečteného při nákupu. 
Bude z celé části nebo alikvotní, která je najímána 
jen tomu občanovi? Protože ten zbytek bude ještě 
stále archiv.

Odpověď:
Nájem pro neplátce musí být vždy plněním osvoboze-
ným od daně bez nároku na odpočet daně.

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci 
jiným plátcům uplatní daň. S účinností od 1. ledna 
2021 došlo ale k  zásadní změně u nájmu nemovité 
věci.

Podle § 56a odst. 3 zákona o DPH se plátce může roz-
hodnout, že u nájmu uplatní daň z přidané hodnoty, 
předmětem nájmu však nemůže být rodinný dům.

Pokud se tedy v uvedeném případě jedná o nájem ro-
dinného domu, nelze u tohoto nájmu od 1. ledna 2021 
uplatnit daň.

Pokud plátce pořídil tento rodinný dům v  roce 2010 
a uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen na konci 
roku provést úpravu odpočtu daně podle § 78a dal-
ších zákona o DPH.

Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní 
rok se podle § 78a zákona o DPH v případě nemovité 
věci vypočte ve výši 1/10 ze součinu částky daně na 
vstupu a rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet 
daně za kalendářní rok, ve kterém se provádí úprava 
odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně 
ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5104989
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2550138
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2550138
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2550138
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daně uplatněn, nebo když plátce neměl nárok na od-
počet daně k roku pořízení.

Ukazatel nároku na odpočet daně je 0 %, nemá-li plát-
ce nárok na odpočet daně, 100 %, má-li plátce nárok 
na odpočet daně v plné výši.

Úprava odpočtu daně se podle § 78 odst. 6 zákona 
o DPH provede za poslední zdaňovací období kalen-
dářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zaklá-

dající povinnost nebo možnost provést tuto úpravu. 
Úprava odpočtu daně se uvádí v daňovém přiznání na 
ř. 60.

Plátce může od 1. ledna 2021 podle §  56a odst.  3 
písm. c) zákona o DPH uplatnit daň u nájmu nebyto-
vé jednotky, tedy v uvedeném případě pouze tehdy, 
kdy by byl prostor určený pro nájemce jako archiv ne-
bytovou jednotkou.

DOPORUČUJEME
Změna pravidel pro volbu zdanění při nájmu nemovitých věcí s účinností 
od 1. 1. 2021

Pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty (dále DPH) u nájmu nemovi-
té věci vyplývají z § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

Nájem nemovité věci je dle § 56a osvobozen od daně s určitými výjimkami. 
Ustanovení § 56a se několik let významně neměnil. Drobné změny nastaly 
v  souvislosti s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. s účinností od 
1. ledna 2014, ve znění novely č. 460/2016 Sb. (dále NOZ), kdy byl zaveden dal-
ší pojem pacht a také podpacht, který je zahrnut v zákoně o DPH pod ustano-
vení o nájmu nemovité věci. Od 1. dubna 2019 dochází ke změně, která spočívá 
v rozšíření defi nice nájmu o některé služby, které jsou poskytovány na základě 
smlouvy o věcném břemeni (služebnosti). Blíže uvedeno v § 4 odst. 4 písm. g), 
kde zákon o DPH uvádí, že nájmem je také podnájem, pacht a podpacht. Ná-
jmem se rozumí také zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene, zřízeného 
k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky nájmu.

Poslední větší novelizace zákona o DPH zákonem č. 80/2019 Sb., která nabyla 
účinnosti 1. 9. 2019, mění s odloženou účinností od 1. 1. 2021 pravidla pro vol-
bu zdanění při nájmu nemovitých věcí, který je v obecném smyslu podle § 56a 
odst. 1 osvobozen od daně.

číst článek

Prodej zboží na dálku dle návrhu novely ZDPH – nová pravidla pro 
internetové obchody od 1. 7. 2021

V současné době je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh novely ZDPH 
(sněmovní tisk 867), která by měla vstoupit v účinnost k 1. 7. 2021.

Tímto zákonem se má do legislativy ČR implementovat další skupina změn 
vycházejících z novely směrnice 2006/112/ES a novely nařízení Rady 282/2011, 
jedná se o druhou skupinu tzv. „záplat stávajícího systému DPH“ připravených 
v Bruselu, kterými se mají stanovit nová pravidla pro prodej zboží na dálku, 
pro dodání zboží prostřednictvím elektronického rozhraní a pro uplatňování 
režimu jednoho správního místa. Účinnost těchto změn byla v Bruselu původ-
ně stanovena k 1. 1. 2021, avšak v důsledku zatížení států průběhem pande-
mie koronaviru byla účinnost těchto změn posunuta až na 1. 7. 2021.

číst článek

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů za rok 2020
Poněkud zdlouhavým pojmem roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění se rozumí jednoduché řešení, 
které § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále „ZDP“) nabízí 
zaměstnancům (poplatníkům daně), kteří nemusejí samostatně podávat da-
ňové přiznání, aby svou daňovou povinnost vypořádali se správcem daně pro-
střednictvím svého zaměstnavatele (plátce daně). Jednoduché řešení pro za-
městnance – shromáždit podklady k provedení zúčtování a spolu se žádostí je 
předat mzdové účtárně – však je administrativně značně náročný proces pro 
zaměstnavatele – obzvláště zaměstnává-li větší množství osob. Připomeňme 
si úvodem základní informace.

číst článek

https://www.daneprolidi.cz/
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5104983
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5104981
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5104981
https://www.daneprolidi.cz/clanek/prodej-zbozi-na-dalku-dle-navrhu-novely-zdph-nova-pravidla-pro-internetove-obchody-od-1-7-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/prodej-zbozi-na-dalku-dle-navrhu-novely-zdph-nova-pravidla-pro-internetove-obchody-od-1-7-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/rocni-zuctovani-zaloh-na-dan-z-prijmu-za-rok-2020.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/rocni-zuctovani-zaloh-na-dan-z-prijmu-za-rok-2020.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1461485
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Pokuta za pozdní podání daňového přiznání
Daňový subjekt může kromě jiných sankcí, které ukládá správce daně, jako je 
úrok z prodlení za pozdní úhradu a penále za doměření daně, při daňové kon-
trole nemile překvapit uložená pokuta za pozdní podání daňového přiznání, 
která je udělována automaticky, pokud je daňové přiznání podáno déle než 
v toleranční lhůtě 5 pracovních dní. Následně má plátce možnost brojit proti 
pokutě v rámci odvolacího řízení, pokud by pokuta byla uložena nezákonně, 
anebo nově i požádat o prominutí dané pokuty.

Tento článek se zabývá vybranými otázkami ohledně pokuty za pozdní podání 
daňového přiznání a k dané problematice je obsaženo i několik praktických 
situací.

Pokuta za pozdní podání daňového přiznání je zakotvena v  § 250 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), a nazývá se pokuta za 
opožděné tvrzení daně. Toto ustanovení je pak relevantní nejenom pro daňo-
vé přiznání, ale i vyúčtování a hlášení, které daňový řád souhrnně označuje 
pojmem tvrzení.

číst článek

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021
Komplexní přehled souvztažností pro příspěvkové organizace podle vyhlášky 
č. 410/2009 Sb. Tento materiál může posloužit také pracovníkům provádějícím 
u výše uvedených organizací fi nanční kontrolu, fi nanční audit, či pracovníkům, 
kteří provádějí fi nanční analýzy a rozbory účetních závěrek těchto subjektů. 
Rovněž pracovníkům obcí a krajů, zejména v případě, pokud tyto subjekty vy-
kazují hospodářskou činnost, a také v případě, že vykonávají kontrolní činnost 
u subjektů, jejichž jsou zřizovateli.

Na našem portálu jsou zpracovány účetní souvztažnosti pro příspěvkové or-
ganizace 2021, a to ve formě přehledných tabulek MD/D spolu s poznámka-
mi a komentáři. Můžete si je zakoupit i  jako elektronickou knihu, díky které 
získáte v dané problematice komplexní přehled. Autorkou je doc. Ing. Hana 
Březinová, CSc.

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021

Moje bonusy

Právě nahrané bonusy: • E-kniha: Daňová kontrola
 • Praktická příručka: Stravenkový paušál od Zdeňka Křížka
 • 50 % sleva na jeden jakýkoliv webinář nebo jedno jednodenní
  prezenční školení od NOTIA Vzdělávání.

Jako klient najdete nově
v sekci MOJE DPL

nových bonusů během 
jednoho kalendářního roku!

https://www.daneprolidi.cz/clanek/pokuta-za-pozdni-podani-danoveho-priznani.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-410
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010833
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/pokuta-za-pozdni-podani-danoveho-priznani.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/dpl-moje-bonusy.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010833
https://www.daneprolidi.cz/ucetni-souvztaznosti/ucetni-souvztaznosti-pro-prispevkove-organizace-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/ucetni-souvztaznosti/ucetni-souvztaznosti-pro-prispevkove-organizace-2021.htm
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Mzdy pro lidi
Odborný portál pro mzdy a personalistiku.

Spolehlivý obsah, šikovné nástroje,
oblíbená služba Mzdová pohotovost a nejlepší cena na trhu.

Určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům.

Odběr
Mzdových novin

https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/odber-novinek-mpl.htm
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/prace-a-mzdy.htm
https://www.svaz-ucetnich.cz/



