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1 Legislativní vymezení veřejně
prospěšného poplatníka ve vztahu k
daňovým předpisům
1.1

Daňová soustava ČR

Cílem je vytvořit si představu které daně se nás týkají a které daně by se nás mohly
týkat a za jakých podmínek.
1.1.1 Přímé daně
Členíme na daně z příjmu a daně z majetku.
 Daň z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob (koncepce
zákona je členěna tak že první část se týká výhradně fyzických osob, druhá část
výhradně právnických osob a poslední část je společná jak pro právnické tak pro
fyzické osoby
 Daně z majetku - Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitého majetku,
Daň silniční.
o Daň z nemovitých věcí nabytí se vztahuje na stavby a jednotky
nacházející se na území ČR a pozemky na území ČR evidované
v katastru nemovitostí.
o Daň z nabytí nemovitého majetku se vztahuje na úplatné nabytí
vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou, částí
inženýrské sítě, jednotkou právem stavby nacházejícím se na území
ČR.)
o Daň silniční se vztahuje na vozidla registrovaná / provozovaná
na území ČR poplatníkem daně z příjmu právnických osob – veřejně
prospěšný poplatník DPPO má výjimku, pokud používá vozidlo
k činnosti, jež není předmětem daně z příjmů.
1.1.2 Nepřímé daně
 Univerzální - DPH se vztahuje na dodání zboží a poskytnutí služby osobou
povinnou k dani, za úplatu, v tuzemsku v rámci uskutečňování ekonomické
činnosti, dále se vztahuje na dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku dále to
může být pořízení zboží z JČS nebo nového dopravního prostředku)
 Selektivní – Daně spotřební a ekologické - (ty nás z pohledu přednášky zajímají
velmi okrajově, neboť je platíme v ceně zboží tj. žádné povinnosti kromě zaplatit
zvýšenou cenu výrobku nám nevznikají.)
o Spotřební daně
 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
 Daň z pevných paliv
 Daň z elektřiny

www. kgroup.cz

NNO 2014
1.1.3 Procesní normy
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád - upravuje práva povinnosti daňových subjektů
a třetích osob, které jim vznikají při správě daní a upravují postup správce daní.
Správa daní je postup, jehož cílem je správné stanovení daní a zabezpečení jejich
úhrad. Změny v oblasti daňového řádu:
 Ochrana a poskytování informací – Protokol, Úřední záznam, Spis, Nahlížení do
spisu) Nově „Daňová informační schránka – správce má poskytnout daňovému
subjektu přístup k údajům ve spisu daňového subjektu, což je nově a na osobním
daňovém účtu schránka by měla být zřízena všem, kteří mají datové schrány.
Nefunguje to na 100% problém je aktuálnost údajů. Schránka se zřizuje
na žádost daňového subjektu, subjekt a jeho zástupce má právo do schránky
nahlížet pomocí dálkového přístupu.
 Placení daně – včetně vymáhání Pozor exekuce na majetek SJM nově.
 Insolvence
 Následky porušení povinnosti při správě daní a poplatků
o jedná se o sankci porušení zákazu mlčenlivosti, pořádkovou pokutu až
50 tis. Kč pokud závažným způsobem porušuje subjekt povinností při
správě daně,
o Pokuta za opožděné tvrzení daně min 500 Kč 0,05% za každý den
maximálně 300.000 Kč. Nově je v případě, že je prodlení kratší než 30
dnů a v daném kalendářním roce je první pokuta poloviční.
o Penále u doměřené daně 20% a 1% je-li snižována daňová ztráta.
o Úrok z prodlení 14% nad repo sazbu – vztahuje se úhrada po
splatnosti.)

1.2

Spolky, Ústavy, Nadace a nadační fondy z daňového
pohledu

Definice veřejně prospěšného poplatníka. Spolky a vedlejší výdělečná činnost. Nadace
a nadační fondy ve světle stanoviska MF k nadacím a nadačním fondům a jejich
daňové řešení.
Nový občanský zákoník a rekodifikace práva obecně přináší mnoho
změn pro neziskový sektor, tedy nestátní neziskové organizace.





Mění se a vznikají nové formy, (např. ústav)
Mění se účel, za jakým jsou zřizovány
Mění se rozsah činností, které mohou provádět
V této souvislosti se mění i účetní a daňová
úprava zdanění bezúplatně nabytého majetku

problematika –

např.

Mezi neziskové organizace řadíme organizace, které nejsou zřízeny za účelem
podnikání a současně nejsou zřízeny státem. Pro některé z nich se nic nemění, pro
některé naopak nastaly po 1. 1. 2014 zásadní změny. Jednou ze zásadních změn je
definice veřejně prospěšného poplatníka.
Změny z NOZ a souvisejících předpisů pro daňovou praxi neziskových organizací
představují poměrně významný dopad, který rozhodně neplyne jen z konkrétních
změn účetních a daňových předpisů. Vyplývají též přímo z NOZ a jiných návazných
předpisů, například z nového zákona o veřejných rejstřících.
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Z toho se za zásadní jeví jak definice veřejně prospěšného poplatníka tak i rozlišení
na hlavní a vedlejší (hospodářské) činnosti a úprava podnikání neziskových
organizací. Například u spolků je v § 217 stanoveno, že „podnikání nebo jiná
výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže“.
Dosavadní vymezení poplatníků z řad neziskových subjektů bylo nahrazeno veřejně
prospěšným poplatníkem. Za veřejně prospěšného poplatníka bude považován takový
subjekt, který jako svou hlavní činnost nepodniká. Zároveň zákon jasně vymezuje
poplatníky, které za veřejně prospěšné považovat nelze (česká televize, společenství
vlastníků jednotek, profesní komory, zdravotní pojišťovny). Nadace je nově
považována za veřejně prospěšného poplatníka pouze pokud neslouží k podpoře osob
blízkých zakladatele.
Právní úprava obsažená v NOZ má být v tomto smyslu doplněna speciálním zákonem
o statusu veřejné prospěšnosti (ZSVP).
Návrh ZSVP je postaven na principu zápisu statusu veřejné prospěšnosti do
příslušného rejstříku, ve kterém je právnická osoba zapsána, za podmínky splnění
zákonem definovaných kritérií.
Vybraná důležitá kritéria:
 v zakladatelském právním jednání (ZPJ) je stanoveno, že předmětem hlavní
činnosti je veřejně prospěšná činnost (definovaná v ZSVP příkladným výčtem).
Podnikatelskou činnost lze vykonávat pouze jako vedlejší činnost výlučně pro
podporu své hlavní činnosti;
 v ZPJ je stanoveno, že výše vypořádacího podílu vystoupivšímu společníkovi,
jakož i podílu na likvidačním zůstatku je nejvýše peněžní vyjádření hodnoty
předmětu vkladu v době jeho splacení a zbylý likvidační zůstatek nabídne
likvidátor právnické osobě se statusem s obdobným účelem,
 v ZPJ je zřízen kontrolní orgán právnické osoby;
 v ZPJ je stanoveno, že zisk po zdanění se nerozděluje osobě, která je jejím
zakladatelem, společníkem nebo členem, členem jejího orgánu nebo jejím
zaměstnancem, ani osobě jim blízké, ledaže se jedná o nadaci se smíšeným
účelem; nadace se smíšeným účelem může rozdělit nejvýše třetinu zisku po
zdanění osobám a způsobem určeným v zakladatelském právním jednání,
ZSVP dále také klade požadavky na bezúhonnost právnické osoby, osob zakladatelů
některých právnických osob a členů orgánů právnické osoby s důrazem na trestné
činy majetkové a hospodářské.
ZSVP rovněž obsahuje ustanovení k zamezení výskytu střetu zájmů členů kontrolního
orgánu.
Se zápisem statusu veřejné prospěšnosti budou spojeny určité specifické výhody
(například daňové úlevy) a zároveň specifické povinnosti (například specifické
požadavky na zpracování výroční zprávy).
1.2.1 Občanská sdružení
Občanská sdružení před účinností NOZ existují a jednají v souladu se zákonem č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Ten se k 1.1.2014
zrušuje a od tohoto data se občanská sdružení považují za spolky. NOZ obsahuje
úpravu spolků v části § 214 a další. Údaje o spolcích dle § 25–30 ZoVR.
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1.2.1.1 Výkladové stanovisko č. 9 Expertní skupiny Komise pro aplikaci
nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 7. 6.
2013 - k veřejně prospěšnému účelu spolku.
Dotčená ustanovení: - § 214 a 217 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“).
Stanovisko
Spolky mohou být dle nového občanského zákoníku založeny i k veřejně prospěšnému
účelu.
Odůvodnění
Pro spolek podle § 214 a násl. NOZ je pojmově příznačné jeho založení ve společném
zájmu členů, neboť nejde o individuální zájem jedince, který by jinak nepotřeboval
spolčení s jinými osobami. Přitom není rozhodné, zda společný zájem má zároveň
(souběžně vedle toho) povahu soukromého nebo veřejného zájmu, resp. zájmu
obecného (srov. § 144 NOZ). Rozhodující je pak povaha hlavní činnosti (resp.
činností) spolku.
Společným zájmem soukromým mohou být například společné vycházky členů do
přírody, které jsou zaměřeny dovnitř spolku (pouze člensky), zatímco společným
zájmem veřejným může být například ochrana zájmů soutěžitelů nebo spotřebitelů,
cizinců, azylantů, znevýhodněných lidí, ochrana přírody atd., a to zejména formou
veřejné služby (spolkové činnosti jako veřejné služby) navenek; např. i poskytování
sociální služby nebo vzdělávání, aniž by příjemci služby museli být členové.
Občanský zákoník v tomto ohledu spektrum možných aktivit spolků neomezuje,
neboť pro to nebyl shledán ospravedlnitelný důvod. Rozhodné je pouze to, co je volně
vyjádřeným společným zájmem členů, resp. zakladatelů. Společným jim tak může být
zájem soukromý nebo veřejný, resp. obojí. Věcně je tak zjevně jedno, zda spolek vyvíjí
činnost směrem ke členům nebo směrem k „nečlenům“.
Pokud jde o občanská sdružení - spolky založené ve společném členském zájmu
soukromém nebo veřejném, nemění se nic na dosavadním pojetí občanských sdružení
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I v
souladu s tímto zákonem běžně a dlouhodobě vyvíjí činnost občanská sdružení, která
byla založena k uplatňování společného zájmu členů, jenž má povahu zájmu
soukromého nebo veřejného, popř. vedle sebe obojího (srov. např. „zastáncí“
občanská sdružení typu „advocacy“, která již dnes působí ve veřejném zájmu, jehož
uplatňování je společným zájmem členů, s čímž počítají i různé zákony, jakož i vžitá
praxe včetně účasti některých občanských sdružení ve veřejném zájmu ve správním či
soudním řízení v určitých věcech).
Spolky řadíme mezi právnické osoby nazývané „neziskové“ či „nevýdělečné“.
Jejich základním charakteristickým rysem je, že nejsou založeny za účelem podnikání
ani jiné výdělečné činnosti. To ovšem neznamená, že by nemohly při své činnosti i
podnikat a provozovat i jiné výdělečné aktivity a generovat zisk či jiný výdělek.
Omezení je dáno tím, že takový zisk či výdělek mohou použít pouze k dosahování
svého statutárního účelu. Nemůže tedy docházet rozdělování zisku či výdělku mezi
zakladatele spolku, jeho členy, členy jeho orgánů či osoby jim blízké, pokud by to
nebylo v souladu s hlavní činností spolku. Toto klíčové pravidlo je výslovně vyjádřeno
v § 217 odst. 3 NOZ: „ Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost
včetně správy spolku“. Zároveň je nutno brát vždy v úvahu, že pokud budou
podnikat, dopadá na ně úprava o podnikatelích ve smyslu § 420 a násl. NOZ.
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Nový občanský zákoník v tomto ohledu tedy nic nemění na dosavadním stavu,
neboť k tomu ani nebyl žádný věcný nebo právní důvod. Je věcí každého člověka se
svobodně rozhodnout, zda se bude společně s jinými sdružovat za účelem
naplňování společného zájmu ve spolcích, pokud bude respektovat zákonem
stanovené limity – zakázaných účelů v § 145 NOZ a též případů, kdy by měl být
spolek založen za účelem výdělečným – podnikatelským ( § 217). V tomto smyslu ani
přechodná ustanovení NOZ na dosavadní občanská sdružení nekladou specifické
nároky na transformaci a existující občanská sdružení se automaticky „překlápí“ do
spolku, bez jakéhokoliv jejich jednání. Nastupuje pak povinnost uzpůsobit své
vnitřní předpisy novému zákonu do 3 let.
1.2.1.2 Výkladové stanovisko č. 8 Expertní skupiny Komise pro aplikaci
nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 7. 6.
2013 - k výdělečné činnosti spolku
Dotčené ustanovení - § 217 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“).
Stanovisko
Spolek může v rámci své hlavní činnosti vyvíjet i příležitostnou výdělečnou činnost.
Takovou činnost přitom nelze zaměňovat s vedlejší hospodářskou činností dle § 217
odst. 2. NOZ.
 Hlavní činnost spolku ( § 217 NOZ) sleduje uplatňování společného zájmu, ať
soukromého nebo veřejného, k němuž byl spolek založen. Hlavní činností může
být například hraní divadelních představení (včetně nastudování divadelních
her) nebo hraní sportovních utkání (včetně tréninku), či péče o volný čas dětí
a mládeže (vč. pořádání táborů a dalších aktivit), jakož i výměna a sdílení
odborných poznatků, ochrana zájmů části veřejnosti, například spotřebitelů,
apod. V rámci hlavní činnosti může spolek vyvíjet:
o výdělečnou činnost, nicméně pouze nejedná-li se o „podnikání nebo
jinou výdělečnou činnost“, kterou lze ve smyslu § 217 odst. 2 vyvíjet
pouze v rámci vedlejší činnosti. Jinými slovy, výdělečná činnost může
být součástí hlavní činnosti spolku pouze za předpokladu, že jsou
kumulativně splněny dvě základní podmínky:


tato výdělečná činnost je prostředkem dosahování statutárního
účelu spolku, ke kterému byl založen,



tato výdělečná činnost nedosahuje takové úrovně, aby ji bylo
možné považovat za činnost „srovnatelnou s podnikáním“, tedy
za soustavnou činnost provozovanou za účelem dosažení zisku.

Proto lze v rámci hlavní činnosti příležitostně (nikoli soustavně) pořádat
např. představení amatérského divadla, kroužku lidových tanců, letní tábor, hasičský
nebo myslivecký bál apod. a vybírat vstupné i tehdy, jestliže výtěžek překročí náklady.
V podstatě se jedná o nahodilé vybočení do výdělečné činnosti. Příkladem
může být příležitostné pořádání letního tábora (například jednou ročně), které může
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být součástí hlavní činnosti i tehdy, je-li náhodně dosažen výdělek, a to oproti
například trvalému (soustavnému celoročnímu nebo alespoň sezónnímu)
provozování turistické ubytovny za účelem zisku, které by již bylo součástí vedlejší
hospodářské činnosti.
Z postavení spolku v občanském zákoníku a z legálního roztřídění jeho hlavní
a vedlejší činnosti vyplývá, že účelem hlavní (spolkové) činnosti není dosahování
zisku, resp. výdělku.
Spolek z hlediska své povahy vyplývající z občanského zákoníku primárně není
výdělkovým společenstvem. Pokud zisk z hlavní činnosti spolku přesto vzejde, nemá
se pojmově jednat o soustavnou tvorbu, která by – právě díky soustavnosti
a výdělečnosti dohromady – mohla mít znaky podnikání či jiné výdělečné činnosti
(tedy činnosti vedlejší). Pokud bude dosaženo příjmu pouze pod nebo do výše
nákladů, nejedná se o výdělečnou činnost, neboť výdělku není dosažení. Jiná aplikace
§ 217 NOZ by byla v rozporu se smyslem a účelem zákona ( § 2 odst. 1 NOZ) i jasným
úmyslem zákonodárce ( § 2 odst. 2 NOZ) neomezovat dobrovolné aktivity
člověka a jeho angažovanost ve veřejné sféře. Obdobný přístup lze nalézt např. v
sousedním Německu.
 Vedlejší činnost - od hlavní činnosti, kterou spolek dosahuje svého hlavního
účelu, je třeba rozlišovat činnost vedlejší. Ta může v souladu s § 217 odst. 2 NOZ
spočívat i v hospodářské činnosti, tedy v:
o podnikání, například živnostenském podnikání, kdy spolek má ve
vztahu k této činnosti soukromoprávní postavení (status) podnikatele
( § 420 odst. 1 NOZ) a kdy je spolek podroben stejnému
podnikatelskému režimu včetně režimu veřejnoprávního jako kterýkoliv
jiný podnikatel, nebo v
o jiné výdělečné činnosti nežli podnikání, jíž se rozumí kupříkladu
pronájem spolkových místností apod., pakliže s ním nejsou spojeny jiné
než základní služby a kdy se nejedná o živnostenské podnikání, např.
pronájem nemovitostí, apod.
Předpokladem vedlejší hospodářské činnosti spolku je to, že účel vedlejší činnosti
spočívá v podpoře činnosti hlavní nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
Pokud bude spolek podnikat, je vždy nutno mít na paměti, že musí splnit veškeré
požadavky, které jsou kladeny na podnikatele (viz § 420 a násl. NOZ , vč. zvláštního
režimu vůči spotřebitelům - § 421 NOZ, sídla podnikatele - § 429, zákazu konkurence
- § 432 NOZ, zastoupení - § 431 NOZ).
1.2.2 Honební společenstva
Honební společenstva před účinností i po účinnosti NOZ existují a jednají v souladu
se zákonem o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
1.2.3 Obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšné společnosti před účinností NOZ existují a jednají v souladu se
zákonem č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších
předpisů zákona o obecně prospěšných společnostech. Ten se k 1.1.2014 zrušuje, ale
stávající obecně prospěšné společnosti se po 1.1.2014 nadále řídí tímto předpisem.
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Obecně prospěšné společnosti tedy i nadále fungují jako obecně prospěšné
společnosti v souladu se zmíněným ZOPS, jen zákon už nebude nikdy novelizován,
protože k 1.1.2014 je zrušen. V souladu s NOZ má obecně prospěšná společnost právo
změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond.
1.2.4 Nadace a nadační fondy
Nadace a nadační fondy se od 1.1.2014 považují za nadace a nadační fondy,
souhrnným názvem fundace, podle NOZ. Právní úprava nadací a nadačních fondů je
obsažena v NOZ v §306 a následujících.
1.2.5 Zájmová sdružení právnických osob
Zájmová sdružení právnických osob před účinností NOZ dále existují a jednají v
souladu s §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Obdobně
jako obecně prospěšné společnosti i zájmová sdružení právnických osob mohou po
1.1.2014 pokračovat ve své činnosti podle předpisů platných do 31.12.2013. Zájmová
sdružení mohou po 1.1.2014 změnit svou právní formu na spolek.
1.2.6 Společenství vlastníků jednotek
Nová právní úprava společenství vlastníků jednotek je obsažena přímo v NOZ v §
1194 a následujících.
1.2.7 Církve a náboženské společnosti
Církve a náboženské společnosti i nadále jednají v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o
změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
pozdějších předpisů.
1.2.8 Politické strany a politická hnutí
I zde není změna - politické strany a politická hnutí před účinností i po účinnosti
NOZ existují a jednají v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
1.2.9 Veřejné vysoké školy
I zde se nic nemění - veřejné vysoké školy před účinností i po účinnosti NOZ existují
a jednají v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
1.2.10 Veřejné výzkumné instituce
Veřejné výzkumné instituce před účinností i po účinnosti NOZ se i nadále řídí
zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších
předpisů.
Na tyto změny
předpisech:

navazuje

celá

řada změn

v účetních

a daňových

 A) Audit - přímo z ustanovení NOZ plynou některé změny v povinnosti auditu
neziskových subjektů. Konkrétně jde o změny v povinnosti auditu u nadací,
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nadačních fondů a ústavů, kde byla nastavena jiná pravidla než u obecně
prospěšných společností.
o Nadace a nadační fondy mají nově povinnost auditu pouze v případě, že
nadační kapitál anebo roční obrat organizace převýší 5 mil. Kč.
o Ústav svou účetní závěrku a výroční zprávu povinně audituje v případě,
že jeho roční obrat překročí 10 mil. Kč.
 B) Daně - v daních již došlo k daleko podstatnějším změnám. Vzhledem ke
zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí došlo:
o k přesunutí části týkající se převodu nemovitosti do zákonného opatření
senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí,
o daň dědická a daň darovací jsou nově řešeny v ZDP.
1.2.10.1

Daň z příjmů

Vazby na neschválený návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti byly vypuštěny.
Zůstal však pojem veřejně prospěšný poplatník, který je definován přímo v ZDP.
Změny v dani z příjmů pro neziskový sektor jsou promítnuty v částech zákona
 § 17a – ustanovení definuje veřejně prospěšného poplatníka
 § 18 – kde je upřesněn předmět daně


§ 18a – který speciálně upravuje předmět daně u veřejně prospěšných
poplatníků

 § 19 - osvobození od daně
 § 19b – který se týká osvobození bezúplatných příjmů
 § 20 – v části upravující položky snižující základ daně.
§ 17a Definice veřejně prospěšného poplatníka
Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým
zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím
orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není
podnikáním. (viz první část přednášky). V odstavci dva je definováno, kdo veřejně
prospěšným poplatníkem není:
 obchodní korporace,
 Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
 profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení
podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny
od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů,
 zdravotní pojišťovna,
 společenství vlastníků jednotek a
 nadace,
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o která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých
zakladateli nebo
o jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.
§ 18 Předmět daně
 zásadní změnou v předmětu daně z příjmu je úprava pro obecně prospěšné
společnosti a pro ústavy, pro něž od 1.1.2014 budou předmětem daně z příjmu
všechny příjmy.
 Nově jsou předmětem daně z příjmu příjmy v podobě úroku, tedy i příjmy z
úroků z běžného účtu, které se doposud do předmětu daně z příjmu
nezahrnovaly.
 Předmětem daně z příjmu nejsou příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku
a to jak vyčlenění majetku do fondu tak ze zvýšení majetku smlouvou nebo
pořízení pro případ smrti.
§ 19 Osvobození od daně:
 Bylo upraveno ustanovení § 19 písmeno 1r) týkající se výnosů nadace z majetku
vloženého do nadační jistiny (dříve nadační jmění).
 Nově platí, že, že výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, je
osvobozen z majetku vloženého do nadační jistiny a příjmu z jeho prodeje, pokud
tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, a pokud se
nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem.
 Jsou tedy osvobozeny jak běžné roční výnosy, tak i výnosy z prodeje majetku v
nadační jistině. Současně z NOZ a nového zákona o veřejných rejstřících plyne,
že složení nadační jistiny již nemusí být do nadačního rejstříku zapsáno. To
sebou nese potřebu, aby nadace dostatečně prokázala správci daně, který
majetek byl po jakou dobu součástí nadační jistiny.
§ 19 b Osvobození bezúplatných příjmů
Nová ustanovení § 19a upravují osvobození bezúplatných příjmů. Jde o ustanovení
související se zrušením zákona o dani dědické a dani darovací.
 Vždy je osvobozen příjem z nabytí dědictví nebo odkazu.
 Z ostatního vybíráme příjem:
o obmyšleného - z majetku vyčleněného do svěřenského fondu pořízením
pro případ smrti a z majetku, který zvýšil majetek svěřenského fondu
pořízením pro případ smrti,
o veřejně prospěšného poplatníka se sídlem na území ČR (popř. Norska,
Islandu či jiného státu EU), pokud je nebo bude využit pro definované
účely nebo jeho kapitálové dovybavení;
 U osvobození příjmu nabytého veřejně prospěšným poplatníkem je důležitý účel:
zákon u definice účelu odkazuje na § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8, kde jsou
vyjmenovány účely, na které, pokud poskytne poplatník dar, si může
za stanovených podmínek o poskytnutý dar snížit základ daně z příjmu.
o plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel;
o přijatý z veřejné sbírky
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Vzhledem k tomu, že na osvobození je navázána povinnost zahrnout související
výdaje do daňově neuznatelných výdajů, je dána možnost toto osvobození nevyužít.
Pokud osvobození neuplatní, nelze to již zpětně měnit.
§ 20 Základ daně a položky snižující základ daně
Toto ustanovení nedoznalo významnějších změn.
 Zůstává možnost snížení až o 30%, maximálně však o 1 mil. Kč, pokud snížení
činí méně než 300 000 Kč, je možné odečíst částku ve výši až 300 000 Kč,
maximálně do výše základu daně.
 Zůstává ustanovení, že prostředky získané úsporou na dani musí organizace
využít na krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou
předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících
zdaňovacích obdobích.
 Nově přibývá výjimka pro obecně prospěšné společnosti a ústavy, které musí
prostředky získané úsporou na dani použít v následujícím zdaňovacím období ke
krytí nákladů na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké
činnosti.
 Nevyužití úspory znamená její dodanění dle nového ustanovení § 23 odst. 3 a)
bodu 9 ZDP které stanovuje povinnost pro NNO, která uvedenou úsporu na dani
nepoužije v období, kdy podmínky poruší, daňový základ odpovídající nevyužité
úspoře navýšit, tj. původně uspořenou daň vrátit.
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2 Změny v daňové oblasti platné po
1.1.2014
2.1

Daň z příjmu právnických osob

V oblasti daně z příjmů je celá řada změn způsobených zejména novým občanským
zákoníkem, zrušením zákona o dani dědické darovací ale je zde i celá řada nových
změn.
Pro fyzické osoby nově platí:
 V Předmětu daně u fyzických osob dochází k ocenění jiného majetkového
prospěchu pro plnění opakujících se více než 5 let. Tyto příjmy se jednorázově
ocení hodnotou pětinásobku ročního příjmu.
 Osvobození od daně, se mění podstatně.
o Prodej rodinného domu nebo bytu po dvou letech je za splnění
ostatních podmínek osvobozený jen pokud neobsahuje nebytový
prostor. Co je a není nebytovým prostorem upřesněno v zákoně není,
takže pozor na garáže apod. (právo stavby – novinka od 2014 zákon
chápe jako nemovitý majetek ale právo, pokud není zřízená
stavba osvobozeno není)
o Podíly v obchodních korporacích jsou i nadále osvobozeny po dobu 5 let
nicméně pohled na ně jako nedělitelný celek z pohledu osvobození již
neplatí. Tj. u každé části podílu nabyté později (koupě i vklad) se znovu
posuzuje pětiletý text.
o Příjmy z prodeje cenných papírů, které nejsou obchodním majetkem se
osvobozují po 3 letech, bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu.
Nově je osvobozený příjem z prodeje cenných papírů pokud nepřekročí
za zdaňovací období částku 100.000 Kč.
o Předmětem daně jsou nově i dary přijaté fyzickou osobou provozující
školská a zdravotnická zařízení
o Hranice
pro
osvobození
příjmů
z příležitostné
činnosti
a z příležitostného pronájmu se zvyšuje z 20 tis. Kč na 30 tisíc Kč.
o Nově je v osvobození vložen § 4 a, kde je zakotveno osvobození
bezúplatného příjmu z dědictví. Další osvobození se vztahuje k darování
a je uvedeno v § 10 odst (3) patří sem bezúplatné příjmy osob v přímé
a vedlejší linii, žijících ve společné domácnosti nejméně rok a příjmy
nabyté příležitostně, jejichž hodnota nepřesáhne 15.000 Kč.
 U příjmů ze závislé činnosti je novinkou zejména úprava z příjmů ze závislé
činnosti zdaňovaných srážkou nově se tento postup týká jen příjmů získaných
na základě dohody o provedení práce. Částka 10 tis. Kč zůstává zachována.
 Příjmy ze samostatné činnosti dříve z podnikání ….. Příjmy autorů podléhající
srážkové dani podléhají, pokud jsou do výše deset tisíc, zde platí i věcná
změna limitu ze sedmi na deset tisíc. I Zde byť se jedná o SZD je v 2014 možnost,
to zahrnout do přiznání, na základě potvrzení o stažené dani a vyplacených
příjmech plátcem daně.
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 Nový § 12 řeší společné příjmy a výdaje, řeší případ dřívějších sdružení bez
právní subjektivity, a spoluvlastníků. Nově se výdaje rozdělují dle
spoluvlastnických podílů nebo v prokázané výši.
 V případě nezdanitelných částek od základu daně může poplatník odečíst až 15%
základu daně v případě darů na účely § 15 odstavec 1.
 Daňové zvýhodnění na dítě lze nově uplatnit jen pokud žije ve společné
domácnosti v členské zemi EU nebo Norska a Islandu.
Pro právnické osoby dochází k následujícím změnám
 Některé změny týkající se neziskových organizací jsou uvedeny v předchozí
kapitole. Některé typy veřejně prospěšných poplatníků (např. profesní komory)
nově nemohou uplatnit snížení daně o 30% dle § 20 odst. 7.
 Do nového § 18 b se přesouvá ustanovení o předmětu daně osobních společností.
U V.O.S. vzniká základ daně pouze u příjmů, jež jsou samostatným základem
daně, vše ostatní se dělí mezi společníky.
 Do nového § 19 b přechází osvobození bezúplatných příjmů viz předchozí bod
prezentace. Konkrétně přechází některá osvobození z původní daně darovací
a dědické. Nově je pro PO osvobozen příjem z dědictví a bezúplatné nabytí
majetku veřejně prospěšným poplatníkem za specifikovaných podmínek.
Osvobození poplatník není povinen uplatnit, což bude na zvážení zejména ve
spojení s § 25 – daňovou ne-uznatelností osvobozených příjmů.
 V § 20 odst. 8 se zvyšuje hodnota darů, jež lze uplatnit jako položku snižující
základ daně z 5 na 10%.
 Obchodní majetek PO je vymezen jako veškerý majetek, který právnické osobě
patří. Toto vymezení je v zákoně o daních z příjmů z důvodu, že není v novém
občanském zákoníku, ani v zákoně o obchodních korporacích.
Společná ustanovení nová pro FO i PO
 Nově se v zákoně definuje pojem finanční leasing §21d nicméně věcně
k významné změně v této oblasti nedochází.
 Obvyklost cen mezi spojenými osobami se nově posuzují i v případě, kdy je
cena plnění nulová. Tj. bude se posuzovat jakékoliv plnění. U bezúročné půjčky
se dle výkladů daňové správy bude posuzovat zda se v obdobných případech
obvykle poskytuje bezúročná půjčka.
 Na opravné položky dle § 8a vzniklé od 1.1.2014 se dle nového zákona o
rezervách bude vztahovat jiné pravidlo pro tvorbu 50% a 100% v závislosti
na době po splatnosti které budou 18 a 36 měsíců. Na pohledávky vniklé do
tohoto data se vztahují stávající pravidla pro tvorbu opravných položek.
 Významné změny přináší odčitatelné položky od základu daně § 34. Odpočet
položky na výzkum vývoj zůstává 100% ovšem v případě zvýšení těchto výdajů se
přírůstek odečte ještě jednou a to konkrétně ve výši 110%. Rovněž je možno
odečíst některé výdaje i nove, konkrétně např. výdaje na certifikaci, případně
výdaje na služby pokud byly pořízeny od veřejné vysoké školy nebo výzkumné
organizace.
 Nová odčitatelná položka se týká odborného vzdělávání jedná se o praktické
vyučování v rámci středního vyučování, odbornou praxi ve vyšším odborném
vzdělávání a akreditovaný studijní program vysoké školy. Tato odčitatelná
položka se skládá ze dvou částí a to odpočet na podporu pořízení majetku pro
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odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo
studenta.

2.2

Daň z přidané hodnoty

Od roku 2014 se naplno rozbíhá institut ručení za nezaplacenou daň. Od roku 2014 se
ručí v případě plateb na nezveřejněný účet, jen pokud přesáhly částku 700.000 Kč
(tedy dvojnásobku dle zákona omezujícího plateb v hotovosti).
Dodání vybraných nemovitých věcí může být i nadále osvobozeno od DPH
na výstupu, nově je zde zahrnuto i právo stavby s pozemků je osvobozený jen
pozemek, na kterém není zřízená stavba spojená se zemí pevným základem nebo
inženýrská síť. To je důvod proč v případě prodeje pozemku na kterých stojí stavby
nebo jsou inženýrské sítě, bude nově účtováno i DPH.
Třetí významnou změnou je podávání daňového přiznání, příloh k přiznání
a přihlášky k registraci, které se s účinností od 1.1.2014 podává elektronicky. Výjimku
mají fyzické osoby jejichž obrat nepřesáhne 6 mil. Kč za 12 předchozích měsíců, od
následujícího období kdy přesáhne 6 mil. Kč se stane plátcem.
Nově je upřesněno podávání žádostí o posouzení určení sazby daně, která vydá GFŘ
podrobněji § 47b.

2.3

Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí
Majetkové daně

Změny v oblasti zákona o dani dědické darovací a z převodu nemovitostí.
 Zákon 357/1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí už
není tj. v případě dědictví a darů se jedná o příjem upravený v zákoně o daních
z příjmů a daň v případě převodu nemovitostí upravuje nově - Zákonné opatření
senátu č. 340/2013 o dani z nabytí nemovitých věcí. Příjmů
 Zákonné opatření senátu o dani z nabytí movitých věcí:
o Jak plyne z názvu poplatníkem je sice převodce ale lze se dohodnout, ve
směnné nebo kupní smlouvě, jinak. Druhý je ručitelem
o Předmětem je úplatné nabytí práva
o Základem daně je nabývací hodnota – dále se porovnává sjednaná
cena ale nově se srovnávací hodnotou (ta bude vycházet s údajů
nashromážděných správcem daně tzv. srovnávací daňová hodnota resp.
75% z ní nebo jak bylo i dříve 75% z ceny zjištěné dle znaleckého
posudku.) Tj. v případě atypických staveb doporučujeme a v případech
stanovených zákonem bude i nadále třeba provést odhad a stanovit
cenu zjištěnou. Jaká je srovnávací daňová hodnota bude možno zjistit
na internetu.
o Změna je i v osvobození daně věcně přichází v úvahu osvobození
prvního úplatného nabytí rodinného domu nebo bytové jednotky, a to
pět led od jejího vzniku. Vklady majetku do základního kapitálu již
osvobozeny nejsou.
o Nově je poplatník povinen zaplatit zálohu, v termínu pro podání
daňového přiznání, která činí 4% ze sjednané ceny.
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2.4

Daň silniční

Nejsou zásadní změny. Přesto je pro neziskové organizaci poměrně důležité vědět, kdy nás
silniční daň musí zajímat i vzhledem k upřesnění předmětu daně v § 2 ZSD (zákon o dani
silniční).
Zásadní otázka je, zda a kdy se silniční motorové vozidlo stane předmětem daně.
§ 1 Předmět daně
 Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná
vozidla (dále jen „vozidla“) která jsou:
o
registrovaná v České republice,
o provozovaná v České republice a
o používaná:
 1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob - veřejně
prospěšných poplatníků není používání předmětem daně, pokud
jsou využívány výhradně k činnosti veřejně prospěšného
poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této
jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů,
 2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v
přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze
samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
 Předmětem daně silniční jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad
3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Osvobození od daně
 Od daně jsou osvobozena:
o vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší
povolenou hmotností méně než 12 tun, která
 mají elektrický pohon,
 mají
hybridní
pohon
kombinující
spalovací
motor
a elektromotor,
 používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako
LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG,
 jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování
automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.
o vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného
sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená
zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním
výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu
vozidla,
Poplatníci daně (ti kdo musí platit daň)
 Poplatníkem daně je ten, kdo:
o jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
o Poplatníkem daně je rovněž:
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zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému
zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho
přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již
provozovateli vozidla,
osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako
mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,

Základ daně (z čeho se daň počítá)


Základem daně je:
o zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou
osobních automobilů na elektrický pohon,
o součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet
náprav u návěsů,
o největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel
(např. nákladní vůz)

Sazby daně ( jsou uvedeny v § 6)
 Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v
technických dokladech k vozidlu.
 V případě že platí daň zaměstnavatel za vozidlo zaměstnance používané k
„podnikatelské činnosti“ činí sazba 25 Kč za každý den použití osobního
automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější.
 Sazba daně se u vozidel snižuje o:
o 48% po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první
registrace
o 40% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
o 25% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok
na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem
prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních
měsících
 U vozidel registrovaných před 31.12.1989 se sazba daně zvyšuje o 25%.
 Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně snižuje o 100% u nákladních
automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší
povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud:
o a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z
příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou
předmětem daně z příjmů,
o b)
jsou
tato
vozidla používána fyzickou
„nepodnikatelské“ činnosti,
Placení daně a záloh na daň (kdy se platí silniční daň)
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 Doplatek daně je splatný v termínu pro podání daňového přiznání tj. 31.1.
následujícího období.
Splatnost zálohy
15 dubna
15 července
15 října
15 prosince

Období rozhodné pro výpočet
První kvartál
Druhý kvartál
Třetí kvartál
Říjen a listopad

 Zálohy na daň se neplatí, pokud se jedná o vozidla osvobozená.
Zdaňovací období
 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
Daňové přiznání
 Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost
 V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel s méně než
čtyřmi koly a vozidel diplomatických misí.
 Nový poplatník je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě
splatnosti nejbližší zálohy na daň.

2.5

Daň z nemovitostí

Zákon o dani z nemovitých věcí (změna názvu zákona o daních z nemovitostí). Pro
většinu subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost znamenal nutnost podat
nové přiznání k dani z nemovitostí do konce ledna a to zejména z důvodu změny
v předmětu daně u staveb. Opoždění nebo nepodání přiznání má za následek sankce
ze strany FÚ. Proto doporučujeme věnovat této části dostatečnou pozornost.
 Předmět daně z pozemků – nově je stavebním pozemkem pozemek, který
podléhá zastavění stavbou, která je předmětem daně z nemovitého majetku.
 Došlo ke změně i v rámci osvobození, byla do nich přesunuta ustanovení, v nichž
byly vymezeny pozemky, které nejsou předmětem daně. Upozorňujeme, že
některé druhy osvobození je nutno uplatnit v daňovém přiznání tj. musí se podat,
což se naštěstí těchto přesunutých osvobození netýká.
 Předmětem daně ze staveb jsou nově jen:
o Zdanitelné stavby – tj. jen budovy (definice viz nový katastrální zákon §
2), které jsou budovami dle CZ-CC (je na internetu), inženýrské stavby
jen pokud má charakter budovy, nebo ostatní inženýrské stavby které
jsou uvedeny v příloze (zde jsou uvedeny věže a věžové zásobníky pro
průmysl, komíny, jsou-li samostatné apod.). To znamená, že
většina inženýrských staveb se přesouvá do zpevněných ploch pozemku
a je třeba podat nové přiznání k dani z nemovitého majetku.
o Jednotky (vymezené prohlášením vlastníka), rozlišujeme ty, k nimž
vztahující se pozemek nepřesahuje zastavěnou část budov u těchto
zůstává koeficient jimž se násobí výměra dále 1,2. Pokud k jednotce
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přináleží pozemek, který i přesahuje zastavěnou plochu, použije se
koeficient 1,22. Pokud je toto jediná změna přiznání se podávat nemusí.
 U vícepodlažních staveb pro podnikání dochází ke změně ve prospěch daňových
subjektů a to v případě vícepodlažních staveb, zde se základní sazba zvyšovala,
za každé další nadzemní podlaží. Od roku 2014 to bude jen v případě, kdy další
nadzemní podlaží přesáhne 1/3 zastavěné plochy. Tj. prověřit bude
třeba zejména případy, kdy součástí výrobních prostor je i několikapodlažní
administrativní přístavek.
 Všichni, kteří nepodají přiznání mohou dle informace zveřejněných na stránkách
GFR pravděpodobně očekávat sankce za pozdní podání daňového tvrzení.
Tento zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří
 daň z pozemků,
 daň ze staveb a jednotek.
Předmět daně z pozemků
 Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v
katastru nemovitostí.
 Předmětem daně z pozemků nejsou:
o pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy
těchto staveb,
o lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního
určení
o pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k
intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,
o pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví
všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.
Předmět daně ze staveb
 zdanitelná stavba, a to
o budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí
budova podle katastrálního zákona,
o inženýrská stavba uvedená v příloze k tomuto zákonu,
 jednotka
 Předmětem daně ze staveb a jednotek není budova, v níž jsou jednotky.
Poplatníci daně
 Poplatníkem daně je nejčastěji vlastník .
 Poplatníkem daně může být i uživatel - ten kdo užívá nemovitost na základě
výpůjčky od České Republiky.
 Poplatníkem daně z nemovitých věcí je vždy nájemce nebo pachtýř u pronajatého
nebo propachtovaného pozemku, je-li:
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o evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
o s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních
hmotných rezerv, nebo
o převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.
 Uživatel je poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není
znám.
Osvobození od daně (některé osvobození jsou z pohledu neziskových
subjektů velmi důležité)
Jeden funkční celek znamená, že je pro obsluhu budovy nezbytný. To je v zákoně
definováno jako:
 Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou
se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této
zdanitelné stavby nebo jednotky
 pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného
památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
o ve vlastnictví České republiky, nebo
o přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy
uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,
 pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou sloužící k
vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných
náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské
společnosti, dále s budovou nebo jednotkou sloužící k výkonu duchovní správy
těchto církví a náboženských společností,
 pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví
obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací
zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných
organizací,
 pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou
sloužící:
o škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
o poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat
živnostenské podnikání,
o muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence
sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,
o knihovně vedené v evidenci knihoven,
o veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou
službu,
o zařízení sociálních služeb,
o fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
 pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou
sloužící výlučně
o k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů
upravujících odpady,
o pro třídění a sběr odpadů,
o pro čistírny odpadních vod,
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 pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle
zákona upravujícího pohřebnictví,
 pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních
porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky
ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
 pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
 pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
Osvobození od daně ze staveb (víceméně navazuje na osvobození od daně
z pozemků
 zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného
za kulturní památku, který je:
o ve vlastnictví České republiky, nebo
o přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy
uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí
být uveden časový a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho
režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby využití
objektu,
 budovy nebo jednotky ve vlastnictví registrovaných církví a registrovaných
náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské
společnosti sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní
správy těchto církví a náboženských společností,
 budovy nebo jednotky ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků,
odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových
organizací a jejich pobočných organizací,
 zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící
o školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku,
o poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat
živnostenské podnikání,
o muzeím a galeriím, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence
sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,
o knihovnám vedeným v evidenci knihoven,
o veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou
službu,
o zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb,
o zařízením sociálních služeb,
o fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,
o spolkům zdravotně postižených občanů.
 zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící výlučně
o k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů
upravujících odpady,
o pro třídění a sběr odpadů,
o pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky
podle právních předpisů upravujících odpady.
Solidární daňová povinnost (pro spoluvlastníky – velmi časté dotazy)
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Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl
na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně
a nahlíží se na ně jako by měli společnou daňovou povinnost.
Daňové přiznání
Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31.
ledna zdaňovacího období. (nepodává se, pokud nedošlo ke změnám) Lze podat i dílčí
přiznání, v němž se uvedou jen nastalé změny.
Placení daně
Daň z nemovitých věcí je splatná.
Subjekt
Zemědělci
Ostatní poplatníci jejichž povinnost
přesáhne 5.000 Kč
Ostatní poplatníci jejichž povinnost
nepřesáhne 5.000 Kč

Splatnost
31.8 a 30.11
31.5 a 30.11
31.5

 Činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitých věcí nacházejících se v
obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30, daň se vyměří
(přiznání se podá, ale nepředepíše.
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3 Vybraná problematika DPH
3.1

Předmět daně

Vliv evropské legislativy
 Od ledna 2007 nahrazena 6 směrnice směrnicí 2006/112 ES (základní)
 Od 2009 byla implementována spolu s ostatními do tuzemské legislativy
 Zákon o DPH by měl být vykládán v souladu se směrnicí jinak má přednost
směrnice.
 Rozlišujeme:
o Nařízení EU – závazné v celém rozsahu
o Směrnice – závazná pro každý stát pokud jde o výsledek, jehož má být
dosaženo (formu a prostředky si upravuje každý stát sám)
o Rozhodnutí – závazné v celém rozsahu
o Doporučení a stanoviska - nezávazná
Předmět daně
Proč je to důležité, rozhoduje, zda použijeme tuzemské DPH či nikoliv. Pokud
nepoužijeme je riziko, že bychom měli uplatnit právo nějaké jiné země.
 Předmětem daně je dodání zboží, (převod nebo přechod nemovitosti se od 2014
vyškrtl, neboť je obsažen ve zboží), jsou-li současně splněny tři podmínky:
o zboží je dodáno za úplatu,
o zboží je dodáno osobou povinnou k dani v rámci její ekonomické
činnosti a
o předmětná transakce má místo plnění v tuzemsku
 Předmětem daně je i poskytnutí služby při splnění stejných podmínek jako u
dodání zboží:
o služba musí být poskytnuta za úplatu,
o osobou povinnou k dani v rámci její ekonomické činnosti,
o s místem plnění v tuzemsku.
 I/C pořízení zboží z JČS
o za úplatu
o osobou povinnou k sani
o v tuzemsku
 Dovoz zboží
 Podmínka jen jedna - v tuzemsku
Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku je předmětem daně bez ohledu na to, zda je
uskutečněn v rámci transakce úplatné, či nikoli, nebo zda je uskutečněn v rámci
ekonomické činnosti, či nikoli. Nezáleží na tom, jaká osoba zboží dováží,
zda osoba povinná k dani nebo neziskový subjekt nebo občan. Jedinou podmínkou,
kterou zákon klade, je, že takový dovoz má místo plnění v tuzemsku.
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Úplata
Úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo
hodnota poskytnutého nepeněžního plnění, musí být vztah mezi plněním a úplatou
(právní vztah, protiplnění, odměna, přímá souvislost plnění s úplatou.(např. dle
JESD zákonný čl. příspěvek pěstitele bez vazby na individuální služby není
předmětem daně). Transfer pricing může být jen finančním plnění, ale rozhodně být
nemusí – viz naše informace.

3.2

Registrace (plátce, identifikovaná osoba, obrat)

 Každá osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti je tzv.
osoba povinná k dani.
 Povinná osoba sleduje obrat – který je definován v §4a.
 Obrat = souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná
plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku.
Za úplaty za zdanitelná plnění se považují i některá osvobozená plnění s nárokem
na odpočet, plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet § 54 až § 56 tj.
(Finanční, penzijní a pojišťovací činnosti obdobně dodání nemovitostí a nájem
nemovitých věcí).
Tj. je nezbytné, aby neziskový subjekt, rozděloval přijaté úplaty za svá plnění tak, aby
byl schopen sledovat odděleně plnění, která vstupují a nevstupují do obratu.
Osoby
 osoba nepovinná k dani- neuskutečňuje ekonomické činnosti
 osoba povinná k dani § 6 – uskutečňuje ekonomické činnosti
- plátci (dobrovolně a povinně)
 (překročením obratu),
 transfery majetku-privatizace,
 dobrovolní plátci
Povinnost mají osoby povinné k dani, které vykonávají ekonomické činnosti, pokud
její obrat překročí 1.000.000 Kč za nejbližších 12 předchozích kalendářních měsíců.
 identifikované osoby (má povinnosti ve vztahu ke konkrétním plněním, ale nemá
nárok na odpočet.
Důvody
 Pořízení zboží z JČS od osoby povinné k dani v JČS nad 326 tis. Kč,
 Pořízení nového dopravního prostředku z JČS .
 Přijetí služby, která je zdanitelným plněním od osoby neusazené v tuzemsku
s místem plnění v tuzemsku.
 Poskytnutí služby (s místem plnění §9 odst. 1) osobě povinné k dani v JČS
o neplátci
o skupina
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3.3

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet u neziskových
subjektů

Jak bylo řečeno i tato oblast je harmonizována v rámci směrnice č. 2006/112/ES
jedná se o osvobození činností ve veřejném zájmu, jež jsou osvobozené od daně bez
nároku na odpočet daně na vstupu.
Subjekty dle článku 133, které jsou oprávněny k osvobození, jsou
 neziskové subjekty,
 vedení subjektu není zainteresované na jeho výsledcích,
 existují cenová omezení
 nedochází k narušení hospodářské soutěže
Osvobozeny nemohou být související služby (článek 134) pokud by nebyly
 nezbytná pro uskutečnění transakcí osvobozených od daně
 je jejich základním účelem dodatečný příjem pro daný subjekt a jsou předmětem
hospodářské soutěže
Česká úprava je obdobná a vychází ze směrnice
 i u nás se vychází ze směrnice, definice u nás chybí klíčové i u nás je jak subjekt
využívá zisky ne, zda je dosahuje (i judikatura ESD)
Osvobozené činnosti
 § 57 Výchova a vzdělávání
o výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách,
základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších
odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve
školském rejstříku
o vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách
 v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programech,
 v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci
akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů,
 v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle
zvláštních právních předpisů,
 v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako
Univerzita třetího věku,
o činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které
získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních
předpisů
o výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky
žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do
školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil
plnění povinné školní docházky,
o jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami
působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem
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školství, mládeže a tělovýchovy a dále jazykové vzdělání poskytované
osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných
kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy),
o výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem
a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými
organizacemi dětí a mládeže.
Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci
výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1.
 § 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží
Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle
zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních
služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o
činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.
 § 59 Sociální pomoc
Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního
právního předpisu. Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány
podle zvláštního právního předpisu47a).
 § 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:
o poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní
členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností,
spolků včetně odborových organizací, profesních komor nebo jiných
právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem
podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v
souvislosti s poskytnutými službami,
o poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou
a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí
a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní
ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu
o poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k
činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k
duchovní péči,
o poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou
výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny
za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo
tělovýchovnou činnost,
Bohužel neexistuje ani přibližný seznam osvobozených činností úzce souvisejících se
sportem a to ani v rámci evropské legislativy.
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U nás máme rozhodnutí SDEU C 18/12 akvapark Žamberk, obec si uplatnila nárok
na odpočet a prodávala vstupné s DPH. FÚ řekl, že je osvobozené a nárok nebyl tj., že
se jedná o činnost úzce souvisejícím se sportem.
NSS zjišťoval proč návštěvníci navštěvují aquapark a zjistil, že kvůli zábavě. Tj. ne
kvůli sportu.
Finanční správa ve svých výkladech nebere v úvahu tolik do jaké míry slouží
předmětné zařízení sportu. Do služeb úzce souvisejících se sportem rovněž zahrnuje
např. prodej vstupenek do sportovního zařízení, půjčování sportovního zařízení,
půjčování sportovního nářadí, pronájem sportovního zařízení apod. osobám, které
vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost.
Závěr
 Odlišujeme sport a zábavu
 Jedná se o služby umožňující přístup ke sportovním aktivitám a je jedno komu
 Odlišujeme pronájem sportoviště k provozování sportovních aktivit a např.
za účelem provozu jarmarku.
o poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího
krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou
zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která
nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
Ani zde neexistuje přesná úprava v původním návrhu šesté směrnice něco bylo
konkrétně služby divadel, kin, koncertních síní, veřejných parků naučných výstav,
zoologických zahrad.
o poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou
osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59
za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb
při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání
finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny
nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
soutěž,
o poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, které jsou
právnickou osobou, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění
osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, při
jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, pokud jsou tyto
služby nezbytné pro uskutečňování jejich plnění a pokud
úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí
podle podílů členů v seskupení na poskytnuté službě, nenarušuje-li toto
osvobození hospodářskou soutěž.
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4 Vybraná daňová problematika ve vztahu
ke správnému stanovení daňové
povinnosti neziskové organizace
4.1

Předmět daně z příjmů

Pokud něco není předmětem daně, tak nás to již dále z pohledu této konkrétní daně
nezajímá, vzhledem k tomu, že se o takových příjmech často účtuje, vylučují se
takovéto příjmy ve formuláři daňového přiznání.
Kromě obecného předmětu daně, který je definován v § 18 je v § 18a speciální
ustanovení týkající se předmětu daně u veřejně prospěšných poplatníků.
Obecný předmět daně
Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.
(dále jsou uvedeny příjmy, jež předmětem daně nebudou)
Předmětem daně nejsou například:
 příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení
majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti,
 majetkový prospěch
o vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
o vypůjčitele při výpůjčce,
o výprosníka při výprose,
 příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí z vyjmenovaných zdrojů příjmů ( V ZDP je
výčet těchto příjmů)
 příjmy společenství vlastníků jednotek z
o dotací,
o příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
o úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.
Úprava předmětu daně pro veřejně prospěšné poplatníky
U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně:
 příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené
podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
Největším úskalím je nutnost sledovat náklady a výnosy na jednotlivé činnosti
a v rámci nich ještě z části jako zisková a z části jako nezisková činnost.
 dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
 podpora od Vinařského fondu,
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 příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi.
Naopak u veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem (to ještě
neznamená, že nebude osvobozen a daň se z něj platit nebude).





z reklamy,
z členského příspěvku, (nutno rozlišovat co je a co není členským příspěvkem
v podobě úroku,
z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.

Nepochopitelně se do daní dostává ustanovení týkající se účetnictví, jež ale
nepředstavuje nic, co by NNO již nedělali a to povinnost vést účetnictví tak, aby
nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem
daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou
od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vedení výdajů (nákladů).
Organizace se širokým základem daně tj. u kterých jsou předmětem daně všechny
příjmy u veřejně prospěšného poplatníka:






4.2

veřejnou vysokou školou,
veřejnou výzkumnou institucí,
poskytovatelem zdravotních služeb,
obecně prospěšnou společností,
ústavem.

Osvobození od daně

Osvobození od daně, jež se vztahuje k činnosti neziskových subjektů je uvedených jak
v § 19 tak v § 19 b.
Od daně jsou osvobozeny
 členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin,
přijatý
o zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou
podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti
(např. KDP členské
o spolkem, který není organizací zaměstnavatelů,
o odborovou organizací,
o politickou stranou nebo politickým hnutím, nebo
o profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské
komory České republiky a Agrární komory České republiky,
 výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u
registrovaných církví a náboženských společností,
 viz předchozí části přednášky výnos nadace, která je veřejně prospěšným
poplatníkem, z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem z jeho prodeje,
pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, a pokud
se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem,
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úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky pořádané k účelům
vymezeným v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 tj. důvodům daňové uznatelnosti daru,
 příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví
a vinařství,
 příjem z podpory od Vinařského fondu,
Z bezúplatných příjmů jsou pro právnickou osobu osvobozeny (jsme již
hovořili v novinkách pro rok 2014)
Jen zdůrazňujeme, že není povinnost osvobození uplatnit.

4.3

Daňově uznatelné a neuznatelné náklady

V zákoně o daních z příjmů jsou uvedeny v § 24 kde je jejich příkladný výčet a v § 25
kde je naopak příkladný výčet nedaňových nákladů.
Nejprve k výdajům na dosažení, zajištění a udržení příjmů uvedených v § 24
 členský příspěvek
o právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních
právních předpisů,
o právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování
předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
o placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství
zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo
výkonu činnosti zaměstnavatele (pozor zde se jedná o nepeněžní příjem
zaměstnance),
o organizaci zaměstnavatelů, nebo
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky,
 odvod z úhrnu mezd; tento odvod je u poplatníků, kteří vedou účetnictví,
výdajem, jen pokud byl zaplacen, a to nejpozději do konce měsíce následujícího
po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části
 daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, a to
i v případě zaplacení ručitelem, dále ostatní daně a poplatky s výjimkami
uvedenými v § 25
 rezervy a opravné položky, dle zákona o rezervách,
 výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah
doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť,
o pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v
rozsahu stanoveném zvláštními předpisy na lékařské prohlídky
a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy,
o provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s
odborným rozvojem zaměstnanců, pokud souvisejí s předmětem
činnosti zaměstnavatele,
o provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo
příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
a poskytované až do výše 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu110),
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maximálně však do výše 70% stravného vymezeného pro zaměstnance v
§ 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.
o práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu
zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní
zákon nestanoví jinak,
 zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení
nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady
výdajů (nákladů) vynaložených na toto technické zhodnocení,
 účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u
o hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný
majetek ( § 26 odst. 2 a 3)
o nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ( § 32a)
za podmínky, že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii.
 výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob
materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků,
léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních
předpisů uvádět dále do oběhu. K prokázání likvidace je poplatník povinen
vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení
likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými
předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace,
 náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),
 smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze
závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky ze zápůjček a úroky z
úvěrů v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede
účetnictví, jen pokud byly zaplaceny,
 u veřejně prospěšných poplatníků výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních
a sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu a u poplatníků, kteří jsou
veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí podle zvláštního
právního předpisu, výdaje (náklady) na tvorbu sociálního fondu, a to až do výše
1% úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, v
jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit jako výdaj související s dosažením,
zajištěním a udržením zdanitelných příjmů; u poplatníků, kteří jsou veřejnou
vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, též výdaje (náklady)
na tvorbu fondu účelově určených prostředků, u poplatníků, kteří jsou veřejnou
vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu fondu provozních prostředků, a u
poplatníků, kteří jsou vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu
stipendijního fondu,
 náklady exekuce podle zvláštního právního předpisu26k) hrazené věřitelem,
 Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu
a který nesplňuje podmínky podle odstavce 4, po jejich ukončení nájemci nebo
uživateli, uznává se nájemné nebo úplata do výdajů (nákladů) pouze
za podmínek stanovených v ZDP.
V případě, kdy si nejsme jistí rozdělením výdajů, můžeme požádat správce daně o
jejich závazné posouzení. Cena je 10 tis. Kč.
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Např. § 24a Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze
přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům. Žádost by měla obsahovat:
 název, právní formu a sídlo, je-li poplatník právnickou osobou, a daňové
identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
 výši celkově vynaložených výdajů (nákladů) a výši celkově dosažených příjmů
(výnosů), v případě veřejně prospěšných poplatníků i výši příjmů (výnosů)
dosažených v jednotlivých druzích činností, které nejsou podnikáním,
 výši jednotlivých dotací, příspěvků a podpor poskytnutých z veřejných zdrojů s
uvedením jejich účelu a poskytovatele,
 výši a stručný popis jednotlivých vynaložených výdajů (nákladů) souvisejících
jednak se zdanitelnými příjmy a jednak s příjmy, které nejsou předmětem daně
nebo jsou od daně osvobozeny, a výši těchto jednotlivých druhů příjmů, které
mají být předmětem posouzení,
 údaje o majetku používaném na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
a u majetku, ke kterému má vlastnické právo, i rozsah jeho využívání v
souvislosti s těmito příjmy,
 zdůvodnění navrhovaného způsobu rozdělení výdajů (nákladů) souvisejících s
jednotlivými druhy příjmů,
 zdaňovací období, kterého se má rozhodnutí o závazném posouzení způsobu
rozdělení výdajů (nákladů) podle odstavce 1 týkat,
 návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení způsobu rozdělení výdajů
(nákladů) podle odstavce 1.
A nyní k vybraným nedaňovým nákladům uvedených v § 25
 výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku a nehmotného majetku,
 nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě
o příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce,
o možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení,
závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou
zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3,
 výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy
od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně
 tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů, pokud zvláštní předpis nestanoví
jinak, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zr),
 technické zhodnocení ( § 33),
 výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení
a bezúplatná plnění; za bezúplatné plnění se nepovažuje reklamní nebo
propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou
poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s
výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně,

4.4

Snížení základu daně

Veřejně prospěšný poplatník má nárok na snížení základu daně
Subjekty které tuto možnost nemají:
 Obec
 Kraj
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 Poskytovatelé zdravotních služeb
 Profesní komory
 Poplatníci založeni za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých
členů ( nemyslí se organizace zaměstnavatelů).
Základ daně lze snížit až o 30%, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li
prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s
činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3
bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
 Obecně prospěšná společnost a ústav musí prostředky získané touto úsporou
použít v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných
nepodnikatelských činností.
V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300
000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
 Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou
soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná
výzkumná instituce mohou základ daně snížit až o 30%, maximálně však o 3 000
000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím
zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné,
vývojové nebo umělecké činnosti.
V případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši
1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

4.5

Cestovné

V § 6 ZDP je uvedeno, že z pohledu zaměstnance se nejedná o předmět daně, pokud
jsou poskytovány v limitech dle zákoníku práce. Z pohledu zaměstnavatele se jedná o
daňově uznatelný výdaj.
Hovoříme tedy o náhradách v limitech zákoníku práce. Pracovní cestou se rozumí:
 doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je
jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu
zaměstnance z této cesty.
 Zahraniční pracovní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba pracovní
cesty z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky
a doba pracovní cesty v zahraničí.
 Pravidelné pracoviště místo dohodnuté se zaměstnancem; není-li takové místo
dohodnuto,
 je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. U
zaměstnanců, u nichž častá změna pracoviště vyplývá ze zvláštní povahy
povolání, je možno jako pravidelné pracoviště dohodnout i místo pobytu.
 Zaměstnavatel určuje
o místo jejího nástupu,
o místo výkonu práce,
o dobu trvání,
o způsob dopravy
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o ukončení pracovní cesty - může určit též další podmínky pracovní
cesty.
 Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší
o náhrada prokázaných jízdních výdajů,
o náhrada prokázaných výdajů za ubytování,
o stravné za podmínek dále stanovených,
o náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů,
o náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny do
místa trvalého
nebo
mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem
předem dohodnutého pobytu rodiny, trvá-li pracovní cesta více než
sedm po sobě následujících kalendářních dnů, a to každý
týden,
není-li v kolektivní smlouvě, popřípadě v pracovní smlouvě nebo
jiné písemné dohodě se zaměstnancem dohodnuta tato náhrada za delší
dobu, vždy maximálně 4 týdny.
4.5.1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách





náhradu jízdních výdajů,
náhradu výdajů na ubytování,
náhradu stravovacích výdajů (stravné),
náhradu jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny (pokud se nedohodnou delší
intervaly jedenkrát za sedm dní) nejméně jedenkrát za čtyři týdny, při dlouho
trvajících pracovních cestách,
 náhradu nutných vedlejších výdajů.
Náhrada stravovacích výdajů
 Zajistí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě bezplatné stravování je
oprávněn stravné úměrně krátit za každé poskytnuté jídlo do hodnoty stanovené
níže.
4.5.2 Zahraniční pracovní cesta
 Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby viz. Vyhláška č.
379/2011, jestliže doba strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než
18 hodin.
 Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční cestovné ve výši dvou třetin této sazby
zahraničního stravného,
 trvá-li doba strávená mimo území ČR, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5
hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na stravné podle
§163 nebo §176 Zákoníku práce, poskytne zaměstnavatel stravné ve výši 1/3
stravného.
 Trvá-li doba strávená mimo území ČR méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se
neposkytuje v případě, že se nepřičítá k tuzemské prac. cestě.
Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních
pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného
sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se
připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného podle §163 Zákoníku práce.
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Krácení stravného z důvodu poskytnutí hlavního jídla
Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo,
přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši sazby snížené za každé bezplatné jídlo
až o hodnotu:
70% zahraničního stravného
stravné v třetinové výši základní sazby
35% zahraničního stravného
stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby
25% zahraničního stravného
stravné ve výši základní sazby
Nesjedná-li zaměstnavatel nižší hodnotu snížení zahraničního stravného, nebo ji
neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci
zahraniční stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou ve větě první.
Krácení stravného při tuzemské pracovní cestě
Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter
snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší
zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:
70% stravného
Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
35% stravného
Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle 18 hodin
25% stravného
Trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
Za spotřebu pohonných při použití vlastního motorového vozidla přísluší
zaměstnanci náhrada, určena jako součin skutečně ujetých kilometrů, průměrné
spotřeby dle technického průkazu vozidla a průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty,
která činní u motorové nafty 36 Kč.
 Za použití vlastního motorového vozidla přísluší
náhrada ve výši 3,70 za 1 km jízdy.
 Sazby stravného
období trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin
trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
od 01/2014
67 Kč 102 - 123 Kč 160 - 191 Kč

zaměstnanci

základní

 Sazby náhrad za používání motorových vozidel
období jednostopá vozidla a tříkolky
osobní silniční motorová vozidla
od 01/2014
1,00 Kč/km 3,70 Kč/km
 Průměrné ceny PHM
období Speciál 91
Normal 91
Super 98
Nafta
od 1.1.2014
-

Super 96

Super

35,70 Kč

37,90 Kč

95

(Natural

95)

36,00 Kč

Náhrady při zahraničních pracovních cestách
 náhradu jízdních výdajů,
 náhradu výdajů na ubytování,
 náhradu stravného při zahraniční pracovní cestě (stravné) a kapesného
(kapesné)
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 náhradu jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny při zahraniční pracovní cestě
(pokud se nedohodnou delší intervaly jedenkrát za sedm dní) nejméně jedenkrát
za čtyři týdny, při dlouho trvajících pracovních cestách,
 náhradu nutných vedlejších výdajů.
Plyne – li to z povahy práce může zaměstnavatel sjednat cestovní náhrady odlišně.

Kapesné
Zaměstnavatel má možnost poskytovat zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě
kapesné, ve výši 40% stravného základní sazby vyhlášené MF pro příslušnou zemi. O
této skutečnosti informuje zaměstnance vždy před zahájením pracovní cesty. Krácení
stravného v souladu se zákonem nemá vliv na výši kapesného. V jednotlivých
případech může zaměstnavatel vzhledem k povaze zahraniční pracovní cesty schválit
poskytování stravného nižšího nebo neposkytnout kapesné vůbec., v takovém případě
tuto skutečnost oznámí zaměstnanci předem.
Společné ustanovení pro pracovní cesty
 Náhrady lze paušalizovat - při výpočtu paušální částky vychází zaměstnavatel
z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování náhrad zaměstnanci
nebo skupině zaměstnanců.

4.6






Dlouhodobý majetek
Vymezení hmotného majetku § 26 a nehmotného majetku § 32 a
Kdo odpisuje - § 28
Z jaké ceny - § 29
Technické zhodnocení § 33
Co je daňově uznatelným výdajem § 2č
o odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),
o zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2)
 pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k
tomuto zákonu, při jejich vyřazení,
 prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze
podle tohoto zákona odpisovat,
 hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle
zvláštních předpisů, snížená o přijaté dotace na jeho pořízení,
o Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem
(nákladem) poměrná část zůstatkové ceny.
o Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební
dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s
výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením.
o
zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v
důsledku škody jen do výše
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4.7

Zdanění darů

Daňový efekt by měl být v těchto případech nula, pokud se poplatník nevzdá
osvobození viz. předchozí text.
U investičních darů se situace složitější Tj. Vychází se ze dvou ustanovení ZDP
 § 19b Osvobození bezúplatných příjmů - odstavec 2 bod b) – definuje , že
osvobozeným příjmem je příjem veřejně prospěšného poplatníka se sídlem
na území ČR pokud bude využit na účely (jež jsou definovány pro daňovou
uznatelnost darů viz výše
 § 23 Základ daně (v části týkající se úprav základu daně) odstavec dva , písm. a)
bod 16 – hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud o tomto příjmu
neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem:
o od daně osvobozený,
o o příjem, který není předmětem daně,
o o příjem účelově poskytnutý na pořízení hmotného majetku
Přesto je třeba přijetí darů zohlednit v přiznání a to tak, že organizace nejprve základ
daně zvýší a jsou-li splněny podmínky pro osvobození tak jej zase sníží tj. výsledek je
0.
Daňová uznatelnost darů pro právnické osoby (sledujeme z důvodu
určení účelu)
§ 20 (8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného
plnění
 Poskytnutého: obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám
se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou
pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,
 Poskytnutého: fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které
jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská
zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat,
na financování těchto zařízení
 Poskytnutého: fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které
jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke
dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči
jiné osoby, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními
pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené
příspěvkem ze státního rozpočtu.
 U PO na účel: financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů,
kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže,
na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické,
humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské
společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím
na jejich činnost.
 U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění
nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo
hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u
ostatního majetku.
 V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně sníženého podle § 34.

www. kgroup.cz

NNO 2014
 Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni
za účelem podnikání.
 Od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého
plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez
poskytnutí odpovídajícího protiplnění.

4.8

Zdanění dotací (investiční a neinvestiční dotace a vliv na
ZD)

4.9

Výpočet daně, stanovení záloh, vybrané položky daňového
přiznání.

Výpočet daně
 HV a jeho úpravy § 23 ZDP (odst. 1 a 2)
 Položky zvyšující základ daně § 23 ZDP (odst. 3 písmeno a)
 Položky snižující základ daně § 23 ZDP (odst. 3 písmeno b) c) a odstavec 4)
 Příjmy, které nejsou předmětem daně § 18 ZDP a následující
 Příjmy osvobozené od daně § 19 ZDP
 Nedaňové výdaje § 24 a § 25 a jejich vykázání v HV.
Stanovení záloh
 Zdaňovací období a zálohové období se liší.
o Zdaňovací období § 21 a) - Zdaňovacím obdobím daně z příjmů
právnických osob je
 kalendářní rok,
 hospodářský rok,
 účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě
po sobě jdoucích 12 měsíců.
o Zálohovací období § 38 a

Poslední známá daňová
povinnost
30000
30001 až 150000

Výše záloh

Nad 150000

¼
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0
40%

Periodicita a termíny
15 den šestého a 15 den 12
měsíce
15 den třetího, šestého,
devátého a dvanáctého
měsíce
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5 Změny v daňové legislativě připravované
od roku 2015
5.1

Změny v oblasti daně z příjmů

 Předmět daně z příjmů právnických osob je upřesněn









5.2

o příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu
nově posuzujeme jako vklad § 21f a ze zvýšení majetku svěřenského
fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti,
o majetkový prospěch je zrušen (platí pro všechny půjčky od 2015 nově
limitované osvobození v § 19b 1)
 vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
 vypůjčitele při výpůjčce,
 výprosníka při výprose,
§ 18 a – změny u některých veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým
základem daně.
§ 21 d – změna v problematice finančního leasingu.
§ 23 (3) 12 – změna v oblasti dodanění závazků, nově 30 měsíců po splatnosti
§ 23 – změna posuzování obvyklé ceny u bezúročných půjček.
§ 23 (6) – rozšíření bezúplatných příjmů pro neziskové poplatníky (mělo by být
možno použít již v 2014)
§ 23 (8) – přechod z účetnictví na jednoduché účetnictví.
§ 24 (2) zc – změny v daňové uznatelnosti nedaňových výdajů na něž, je vázaný
příjem

Změny v oblasti DPH

 „ sazbová „ novela od 1.1.2015 druhá snížená sazba 10% na vybrané komodity.
 „ řádná „ novela- obrat pro povinnou registraci
o rozšíření tuzemského reverse chargé
o umožnění doměřovat daň plátců jež měli přepravit zboží do JČS
a nepřepravili
o § 56 upřesnění definice osvobozených pozemků
o § 56a upřesnění nájmu, krátkodobý nájem

5.3

Změny v ostatních oblastech
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6 Ostatní vybrané daňové problémy

 Judikatura
o Afs 56/2011 – 64 Daň z příjmů, církevní právnické osoby, daňová
uznatelnost nákladů
o Afs 4/2009 – Daň z příjmů, zdanění příjmů neziskových subjektů.
 Koordinační výbory:
o 797/09.01.02 – Částky zúčtované do příjmů (výnosů) pokud souvisejí
s výdaji (náklady) vztahujícími se k příjmům, které nebyly
v předchozích zdaňovacích obdobích předmětem daně u neziskových
organizací.
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7 Účetnictví ve vztahu k daním
7.1

Účetní závěrka a daně

 Výkaz výsledovka a jeho návaznost na formulář daňového přiznání,
 Některé položky rozvahy je třeba hlídat.
 Při výpočtu daně se vychází z účetnictví.

7.2

Ostatní – věcná a časová souvislost účtování nákladů
a výnosů aj.

 Nevýznamné a pravidelně se opakující platby ve vztahu k dani z příjmů.
 Judikatura vnáší nový pohled na časové rozlišení.
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8 Příloha
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