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1. (Ne)zahrnutí DPH do základu daně z nabytí nemovitých věcí 

Není mnoho situací, kdy by české občany potěšila zpráva z Finanční správy. Výjimkou je tisková zpráva  

z 24. listopadu 2017, která přinesla „vyjasnění“ problému stanovení základu pro výpočet daně z nabytí 

nemovitých věcí.  

V našem zářijovém Newsletteru jsme informovali o rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) sp. zn. 4 

Afs 88/2017- 35  k otázce zahrnování daně z přidané hodnoty do výpočtu základu daně z nabytí nemovitých 

věcí. Toto rozhodnutí způsobilo průlom oproti dosavadním postupům finančních úřadů, které vyžadovaly 

DPH do výpočtu základu daně zahrnovat, a to ať už daň z nabytí nemovitých věcí dopadala na kupujícího, 

nebo na převodce. 

NSS tehdy dospěl k rozhodnutí, že u daně z nabytí nemovitých věcí, kdy poplatníkem daně je převodce, 

nebude DPH do základu daně zahrnována. K případům, kdy je poplatníkem daně nabyvatel, se NSS 

jednoznačně nevyjádřil, a tak tato oblast zůstala otevřená pro další vyjádření. Absence tohoto vyjádření 

ovšem vedla k otázkám, jak tuto situaci v tomto případě řešit. V obdobích, která NSS posuzoval, totiž 

zákonná úprava povolovala, aby poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí byl jak nabyvatel, tak převodce. 

Fakt, že rozhodnutí NSS se vztahuje pouze na případy, kdy je poplatníkem daně převodce, potvrdila také 

Finanční správa tiskovou zprávou, kterou dne 5. 9. 2017 vydala. V rámci této zprávy Finanční správa uvádí, 

že za sjednanou cenu se považuje cena bez DPH v případech, kdy od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 byl 

poplatníkem daně převodce. Dne 24. 11. 2017 vydala Finanční správa ČR další průlomové sdělení. 

V rámci této informace uvádí, že se rozhodla závěry ze shora uvedených rozsudků včetně jejich 

temporálních účinků (rozhodný den připadá na 28. 6. 2017) aplikovat nejenom na případy, ve kterých 

je poplatníkem převodce, ale i na případy, ve kterých je poplatníkem nabyvatel. Přitom nezáleží, zda 

předmět daně z nabytí nemovitých věcí vznikl do 31. 10. 2016, nebo od 1. 11. 2016.  
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Dle informací zveřejněných Finanční správou ČR vyplývá toto rozhodnutí z podrobné analýzy výše 

uvedených rozhodnutí NSS, zejména je východiskem právní věta, kterou NSS zveřejnil ve Sbírce rozhodnutí 

NSS k rozsudku č. j. 4 Afs 88/2017-35, ze dne 28. 6. 2017 pod č. 3613/2017, a která zní: „Součástí základu 

daně z nabytí nemovitých věcí podle § 11 odst. 1 písm. a) zákonného opatření, ve znění účinném do  

31. 10. 2016 nebyla daň z přidané hodnoty, která byla uhrazena převodci, který byl plátcem daně z přidané 

hodnoty“. 

Podle názoru Finanční správy ČR lze tuto větu aplikovat také na poplatníka nabyvatele pro případy, kdy 

převodcem je plátce DPH a sjednaná cena zahrnuje DPH. Soud ve shora uvedených judikátech dále uvedl, 

že základem daně je cena sjednaná bez DPH, a to i proto, že DPH je stanovena zákonem a nelze její výši, 

na rozdíl od vlastní ceny, sjednat. I na základě těchto argumentů vyslovených NSS a po zvážení všech 

okolností se Finanční správa kloní k závěru, že není důvodu, aby soud nerozhodl v případě poplatníka 

nabyvatele obdobně jako v případě poplatníka převodce, a proto se rozhodla změnit svou metodiku i správní 

praxi. 

Finanční správa ČR bude aplikovat tyto závěry pouze na případy, kdy nebylo dosud ukončeno daňové 

řízení, tj. nebyla správcem daně dosud vyměřena daň, případně probíhá odvolací řízení. V již ukončených 

řízeních mohou poplatníci ve lhůtě pro vyměření daně svá práva uplatnit podáním dodatečného daňového 

přiznání. Uvedené se týká pouze případů, kdy nabývací hodnotou je cena sjednaná, převodce nemovité věci 

je plátcem DPH a zároveň cena sjednaná DPH zahrnuje. 

 

V této souvislosti Finanční správa doporučuje, aby ve smlouvách týkajících se nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci byla v zájmu dalšího jednoduchého výpočtu ceny sjednané vždy jednoznačně vyčíslena 

částka odpovídající DPH. Pro nabyvatele nemovité věci, který není v daném případě plátcem DPH, 

a zároveň poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí je tato informace nezbytná pro vyplnění daňového 

přiznání a správné stanovení základu daně. 

Pro další informace k tomuto problému se obraťte na Jindřicha Trupla, email: jindrich.trupl@tpa-group.cz. 

 

                                            Jindřich Trupl 
                                            Daňový poradce, partner 

 
                                                 Tel.: +420 222 826 224 

 
                                                 E-mail: jindrich.trupl@tpa-group.cz 

 
                                            TPA 

                                                 Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                 www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 

mailto:jindrich.trupl@tpa-group.cz
mailto:jan.soska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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2. Převod technického zhodnocení mezi nájemci při cesi nájemní smlouvy – 
pokračování 

Sdělení GFŘ k cesi nájemní smlouvy 

Dne 6. listopadu 2017 vydalo Generální finanční ředitelství na stránkách finanční správy Sdělení k možnosti 

aplikace ustanovení § 28 odst. 7 při cesi nájemní smlouvy (dále jen „Sdělení“).  

Připomeňme si, že ustanovení § 28 odst. 7 se objevilo v zákoně o daních z příjmů nově s účinností od  

1. 7. 2017, přičemž důvodová zpráva doprovázející návrh zákona se věnovala mimo jiné právě problematice 

cese nájemní smlouvy: „…Postupník zahájí odpisování hrazeného technického zhodnocení v prvním roce,  

a to způsobem, který si zvolí. Nepeněžité plnění se pak vypořádá u vlastníka až při ukončení nájmu….“.  

Bohužel v samotném textu novely zákona explicitní řešení upravené přímo na případ cese absentovalo,  

a použitelnost nového ustanovení tak zůstala na úrovni výkladů.  

Dle nově zveřejněného názoru GFŘ interpretovaného ve Sdělení nelze při postoupení nájemní smlouvy 

využít ustanovení § 28 odst. 7 ZDP, neboť to upravuje pouze právní režim mezi vlastníkem hmotného 

majetku a osobou, která není nájemcem ani uživatelem. Při cesi nájemní smlouvy zůstává zachován právní 

poměr vlastníka hmotného majetku a nájemce (došlo sice ke změně v osobě nájemce, nájemní poměr však 

trvá i nadále).  

Historický vývoj výkladu tohoto problému  

Ačkoliv v úvodu výše zmiňovaného Sdělení GFŘ vyjadřuje svou touhu po zvýšení právní jistoty poplatníků, 

při shrnutí všech právních předpisů, judikatury a komentářů poplatník stále příliš jistoty nemá. Rekapitulujme 

si: 

- Dlouhodobou praxí trvající do roku 2014 bylo, že v okamžiku cese nájemní smlouvy u pronajímatele 

nepeněžní příjem nevznikal, nový nájemce začal technické zhodnocení odpisovat dle  

§ 28 odst. 3 ZDP. 

- V září 2014 vydal NSS rozhodnutí 7 Afs 28/2013 - 23 podporující názor správce daně zpochybňující 

jak nárok na odpočet DPH, tak právo druhého nájemce nabyté technické zhodnocení odpisovat. 

(Podrobněji viz náš Newsletter z března 2015 http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-

novinky/novinky/nejvyssi-spravni-soud-prevod-prava-odpisovat-technicke-zhodnoceni-mezi.) 

- V únoru 2016 byl zveřejněn návrh novely ZDP 2017 včetně výše zmíněné důvodové zprávy, přičemž 

cese nájemní smlouvy byla řešena v souvislosti s novým ustanovením § 28 odst. 7 ZDP. 

http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/novinky/nejvyssi-spravni-soud-prevod-prava-odpisovat-technicke-zhodnoceni-mezi
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/novinky/nejvyssi-spravni-soud-prevod-prava-odpisovat-technicke-zhodnoceni-mezi


 
 
 

NEWSLETTER 12/2017 

 

 

 

 4 

- V lednu 2017 vyšel rozsudek NSS 2 Afs 62/2015 - 31 s převratným závěrem, že případné plnění 

mezi původním a novým nájemcem bude mít povahu daňově uznatelných výdajů ve smyslu 

generální klauzule § 24 odst. 1 ZDP. (Podrobnosti naleznete v příspěvku z 5. 6. 2017: 

http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/novinky/posun-v-pristupu-k-prevodu-technickeho-

zhodnoceni-mezi-najemci.) 

- V současné době vychází výše uvedené Sdělení GFŘ zamítající možnost využití  

§ 28 odst. 7 ZDP u cese nájemní smlouvy. 

Iniciativy se nyní chopila Komora daňových poradců ČR. Celou historii a vývoj výkladů k tématu postoupení 

technického zhodnocení při cesi nájemní smlouvy shrnuje aktuální návrh příspěvku na Koordinační výbor 

KDP ČR.  

Doufejme, že po projednání příspěvku na koordinačním výboru bude ze strany státní správy zformulováno 

stanovisko vyjadřující se k postupu při cesi nájemní smlouvy komplexně a srozumitelně. O dalším vývoji vás 

budeme informovat. 

 

Pro další informace se obraťte na Lenku Lamačovou, email: lenka.lamacova@tpa-group.cz. 

 

 

                                                      Lenka Lamačová 
                                                      Daňový poradce, manažer 

 
                                                           Tel.: +420 222 826 408 

 
                                                           E-mail: lenka.lamacova@tpa-group.cz 

 
                                                      TPA 

                                                           Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                           www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
   

  

 

3. Finanční správa upozorňuje členy nadnárodních skupin na chyby v 
Ohlášeních 

Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou 

skupinu přesahují 750 mil. EUR, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení, 

a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ohlášení se podává 

nejpozději do konce účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. 

http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/novinky/posun-v-pristupu-k-prevodu-technickeho-zhodnoceni-mezi-najemci
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/novinky/posun-v-pristupu-k-prevodu-technickeho-zhodnoceni-mezi-najemci
mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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První Ohlášení měla být podána do 31. října 2017, pokud první vykazované účetní období končilo před tímto 

datem. Tuto novinku přinesla novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, tzv. Country by 

Country Reporting (CbCR). 

 

Do konce října podaly daňové subjekty zhruba 3,5 tisíce Ohlášení. Po prvním vyhodnocení však byly u řady 

z nich identifikovány dva základní problémy: 

 

 Ohlášení bylo podáno do datové schránky správce daně, tj. Specializovaného finančního úřadu, 

ačkoli podle zákona mělo být podáno prostřednictvím aplikace EPO, dostupné na Daňovém 

portále na internetových stránkách Finanční správy www.daneelektronicky.cz. 

 

 Více daňových subjektů patřících do jedné skupiny podniků v Ohlášení chybně identifikovalo, že 

budou podávat Oznámení neboli „report“ (tedy zprávu za celou skupinu podniků). Oznámení či 

„report“ však může podat za celou skupinu vždy jen jedna určitá entita v rámci skupiny, tuzemská 

či zahraniční. Ostatní „report“ nepodávají. 

 

V případě zjištění výše popsaných chyb bude daňový subjekt kontaktován správcem daně a neformálním 

způsobem vyzván k nápravě. Stejně bude Finanční správa postupovat i v případě, kdy dojde k pozdnímu 

podání Ohlášení z důvodu nejasností. Dosud totiž není zveřejněn definitivní seznam jurisdikcí, které se 

přihlásily k CbCR, a nemusí být tedy zřejmé, která z entit v rámci skupiny podniků má oznamovací povinnost 

(bude reportovat). 

 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, email: jana.skalova@tpa-group.cz.  

 

 

 

                                                Jana Skálová 
                                                Auditor, daňový poradce, partner 

 
                                                     Tel.: +420 222 826 327 

 
                                                     E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz 
 
                                                     TPA 
                                                     Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                     www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 
 

  

http://www.daneelektronicky.cz/
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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4. Z dění v TPA 

4.1. Nová publikace „Daně v účetnictví“ 

Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a 

daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným výpočtem a 

odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů. Právě rozbor 

těchto vlivů je cílem předkládané publikace, která obsahuje nezbytný 

teoretický podklad  

i navazující praktické dopady v řešených příkladech.  

 

Většina knihy se věnuje daňovým souvislostem transakcí s některými 

aktivy či pasivy. Najdeme zde tedy kapitoly jako účetní a daňové dopady 

rezerv a opravných položek, vliv daně z příjmů na transakce s cennými 

papíry či daně při výplatě vlastního kapitálu. Podrobně je rozebrána 

odložená daň. Mezi nejzajímavější patří kapitoly o daňových souvislostech 

prodeje a vkladu obchodního závodu či fúzí a rozdělení.  

 

 

 

 

Publikace je určena široké účetní veřejnosti, tedy účetním, daňovým poradcům, auditorům a pracovníkům 

Finanční správy. Dobře poslouží zájemcům o zkoušky na daňové poradce i studentům ekonomických oborů 

vysokých škol, kteří do vztahu účetnictví a daní musí proniknout.  

 

Knihu můžete objednat na https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/dane-v-ucetnictvi.p4214.html. 

  

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/dane-v-ucetnictvi.p4214.html
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4.2. TPA pomáhá Dlani životu 

Minulý rok jsme započali novou tradici, a to zapojení se do akce 

Giving Tuesday, světového svátku dárcovství, který podporuje a 

oslavuje chuť pomáhat. V rámci druhého ročníku jsme tak věnovali 

15 000 Kč Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, která z 

finančního daru pořídila dataprojektor se zabudovaným 

reproduktorem, který bude použit k zajištění přednáškové činnosti 

pro maminky s malými dětmi. 
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5. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář 

Prosinec 2017  
 

11.12. spotřební daň  
– splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu) 

15.12. 

daň z příjmů 
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
 

daň silniční 

– záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši 
nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně 
provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 
zákona o dani silniční 
 

20.12. daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 

27.12. 

spotřební daň 

− splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) 
− daňové přiznání za listopad 2017 
− daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 
2017 (pokud vznikl nárok) 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017  
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za listopad 2017 
− kontrolní hlášení za listopad 2017 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za listopad 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
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Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a těšíme se na vaše podněty a dotazy.  

 
S úctou 
 

 
 
 

 
 

 
Jana Skálová 
Partner TPA  

 

Kontakt: 

TPA Česká republika 

Antala Staška 2027/79 

140 00 Praha 4 

 

Tel.: +420 222 826 311 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chcete-li dostávat pravidelné informace, přihlaste se k odběru newsletteru. 

 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme 
předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto 
TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše 
informační materiály, napište nám na: info@tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

