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1. Marketingové náklady a jejich doložení dle NSS 

Objednávka, smlouva, přijatá faktura, potvrzení o úhradě, to jsou zřejmě první dokumenty, které daňový 

subjekt napadnou při dotazu na doložení daňových nákladů. Většina účetních či marketingových oddělení 

dále předloží fotografie z marketingových akcí, videa, programy apod. Ani toto však nemusí samo o sobě 

stačit. 

Dle neustále se rozšiřující judikatury Nejvyššího správního soudu (NSS) ani formálně bezvadné doklady 

nestačí k prokázání uskutečnění transakce, není-li věrohodně dokázáno, že k její realizaci fakticky došlo. 

Nabyde-li správce daně i po předložení formální dokumentace pochyby o skutečné realizaci transakce 

(např. na základě svědeckých výpovědí či evidence dožádané od dalších subjektů), přechází důkazní 

břemeno zpět na daňový subjekt. Ten je povinen prokázat, kdy, kým, v jakém rozsahu a jaké ceně byla 

marketingová služba poskytnuta. U spojených osob je pak nutno rovněž prokázat, zda byla cena stanovena 

na úrovni ceny obvyklé, přičemž za spojené osoby se považují i osoby, které vytvořily právní vztah převážně 

za účelem snížení základu daně.  

Doporučujeme věnovat pozornost shromažďování a archivaci důkazních prostředků k prokázání poskytnutí 

marketingových služeb. Tato dokumentace by měla ve svém souhrnu podávat ucelený obraz o realizaci 

akce, době, rozsahu, ceně a způsobu přijetí služby od konkrétního dodavatele.  

Z řady rozsudků NSS uvádíme níže jedny z nejaktuálnějších, anotovaných na stránkách Finanční správy: 

Rozsudek sp. zn. 7 Afs 138/2018 – ze dne 13. 6. 2019  

Daňový subjekt předložil správci daně smlouvy o zajištění reklamy a propagace se společností D. S., faktury, 

bankovní výpisy a DVD záznamy. Správce daně chtěl tyto důkazní prostředky na základě dožádání místně 

příslušného správce daně u společnosti D. S. prověřit, společnost D. S. však byla nekontaktní. Na základě 

následných svědeckých výpovědí a dalších zjištění zhodnotil správce daně zprostředkování reklamních 

služeb jako neprokázané, přičemž nezpochybnil provedení a realizaci reklamy samotné, ale zpochybnil, že ji 

provedla společnost D. S. (tedy daňovým subjektem uváděný dodavatel). Daňový subjekt v následujícím 

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&cislofull=7%20Afs%20138/2018&pagesource=0
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sporu argumentoval, že podstatné pro něj bylo samotné provedení reklamních služeb dle smluv a nelze mu 

přičítat nedostatky v obchodním řetězci následných poskytovatelů služeb.  

NSS takovou argumentaci odmítl a s odkazem na své dřívější rozsudky připomněl, že není-li prokázáno, kdo 

skutečně službu poskytl, musí sám daňový subjekt upřesnit, jakým jiným způsobem transakce proběhla. 

V tomto případě muselo být doloženo, jakým konkrétním způsobem D. S. umožnila umístění reklamy. Toto 

prokázáno nebylo a nebylo ani zjištěno, zda vůbec někdo spornou službu daňovému subjektu poskytl a lze-li 

ji přičíst externímu dodavateli.  

NSS tak potvrdil význam údaje o dodavateli, jelikož v daném případě nebylo prokázáno, že fakturované 

reklamní služby byly provedeny dodavatelem uvedeným na daňovém dokladu, v rozsahu a čase tam 

uvedeném.  

Rozsudek sp. zn. 2 Afs 131/2018 – ze dne 29. 5. 2019  

Správce daně upravil daňovému subjektu základ daně u marketingových nákladů o zjištěný rozdíl mezi 

cenou sjednanou a cenou obvyklou při aplikaci § 23 odst. 7 ZDP (ustanovení o ceně obvyklé mezi spojenými 

osobami). Dle správce daně daňový subjekt naplnil definici jinak spojených osob zapojením do obchodního 

řetězce přinášejícího výhodu snížení základu daně, sjednaná cena zároveň pětkrát převyšovala cenu 

referenční.  

Námitky daňového subjektu, že o řetězci nevěděl a vědět nemohl, neboť jednal pouze s prvním dodavatelem 

v řetězci, a že sjednaná cena je racionálně odůvodněna nárůstem tržeb v následujících daňových obdobích, 

nebyly soudem přijaty. NSS potvrdil, že podmínky pro aplikaci § 23 odst. 7 ZDP byly naplněny již 

prokázáním existence obchodního řetězce, do kterého byl daňový subjekt zapojen. Prokázání subjektivní 

stránky jednání daňového subjektu ustanovení § 23 odst. 7 ZDP nevyžaduje (na rozdíl od principů a právní 

úpravy DPH). Zároveň NSS odmítl, že by samotná argumentace, dle které „reklama měla požadovaný 

účinek“, vedla k racionálnímu zdůvodnění rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou referenční.  

Rozsudek sp. zn. 3 Afs 194/2017 – ze dne 22. 5. 2019  

I v tomto případě daňový subjekt předložil správci daně formálně bezchybné doklady, a to včetně zprávy  

o auditu marketingových služeb (využití subjektu poskytujícího monitoring sjednané reklamy je dle judikatury 

jedním z možných způsobů dokazování). Na základě svědeckých výpovědí, nedostatečného obsahu auditní 

zprávy, zjištění vzájemných vazeb mezi poskytovatelem reklamy a subjektem poskytujícím monitoring  

a dalších skutečností správce daně zdůvodnil své pochybnosti o samotné realizaci poskytnutí služby. NSS 

pak potvrdil, že přesto, že nebylo sporu o tom, že reklama umístěna byla, nebylo prokázáno, že k poskytnutí 

reklamních služeb skutečně došlo prostřednictvím deklarovaného dodavatele, a nebylo prokázáno nic  

o detailech a způsobu konkrétních zakázek. 

 

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&cislofull=2%20Afs%20131/2018&pagesource=0
http://nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&rjz_id=11&rok=2017&senat=3&cislo=194&pagesource=0
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Pro další informace k této problematice se obraťte na Lenku Lamačovou, e-mail: lenka.lamacova@tpa-

group.cz.  

 

 

Lenka Lamačová 
Daňový poradce, manager 
 
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 

 
 

2. Změna při uplatňování výdajů vynaložených na výzkum a vývoj 

Motivace společností investovat do činností v oblasti výzkumu a vývoje je finanční správou podporována již 

od roku 2005, a to formou odčitatelné položky na výzkum a vývoj. I když celková hodnota nákladů 

vynaložených na výzkum a vývoj soukromých podniků každoročně roste, počet podniků využívajících tuto 

daňovou podporu naopak klesá. Důvodem je zejména strach a nejistota daňových poplatníků z kontrolních 

postupů správce daně, z výkladových nejasností legislativy i pochybností při praktické aplikaci. Podpořit 

důvěru v tento motivační nástroj se proto pokusila Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která přišla s návrhem 

novely zákona o daních z příjmů tak, aby se eliminovaly obavy správce daně ze zneužití této podpory na 

straně jedné a zároveň se zmírnily obavy a nejistoty poplatníků z možného doměření daně na straně druhé.  

V reakci na toto doporučení vstoupila od dubna roku 2019 v platnost novela zákona o daních z příjmů, kde 

došlo ke změnám, které upravují podmínky uplatňování daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj.  

Nová pravidla se týkají zejména zrušení povinnosti vypracovat Projekt výzkumu a vývoje k datu zahájení 

projektu. Nově postačuje pouze oznámit záměr odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu 

a vývoje a není potřeba mít, jako tomu bylo do účinnosti novely, vypracovanou kompletní dokumentaci 

k projektu. Dokumentaci pak stačí vypracovat nejpozději k datu podání přiznání k dani z příjmů. 

Schvalovatelem projektové dokumentace je nově jakákoli osoba oprávněná jednat za poplatníka. 

Je potřeba zmínit, že projektů, které byly zahájeny před datem 01. 04. 2019, se novela zákona nedotkne  

a budou dále pokračovat dle starých pravidel. U projektů, které vznikly po účinnosti novely, nicméně ve 

zdaňovacím období 2019, si pak společnost může vybrat, zda bude postupovat dle původní verze zákona, 

tj. vypracovat projekt výzkumu a vývoje k datu zahájení prací, nebo může využít pravidla daná 

novelizovaným zněním. Dle nových principů je pak společnost povinna postupovat u projektů, které vzniknou 

po roce 2020. 

 

file:///C:/Users/LBL/Desktop/lenka.lamacova@tpa-group.cz
file:///C:/Users/LBL/Desktop/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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Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Jindřicha Trupla, e-mail: 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 

 

 

  

3. Digitální daň v České republice 

Ministerstvo financí odeslalo začátkem července do připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani, 

která cílí na příjmy z poskytování digitálních služeb velkých internetových firem, jako je například Facebook 

nebo Google. Česká republika tak reaguje na doposud neúspěšná jednání o globálním řešení na úrovni 

Evropské unie či OECD a po vzoru Francie, Itálie i Španělska dočasně přistupuje k individuálnímu zdanění 

digitálních služeb.  

Digitální dani budou podléhat příjmy z vybraných internetových služeb, které jsou poskytovány na území 

České republiky. Konkrétně se jedná o tři oblasti: provedení cílené reklamní kampaně, prodej dat  

o uživatelích a využití mnohostranného digitálního rozhraní (vyhledávání jiných uživatelů a interakcí s nimi  

a následné usnadnění dodávky zboží a služeb). Zdanění se bude týkat pouze společností, jejichž globální 

obrat přesáhne 750 mil. EUR (přes 19 mld. Kč) za rok a jejichž příjmy z těchto služeb dosáhnou na území 

České republiky minimálně 50 mil. Kč ročně.  

Návrh zákona zavádí jednotnou sazbu daně ve výši 7 %, což je výrazně více než původní návrh Evropské 

komise, který přišel s daní z obratu ve výši 3 %. Danit se pak bude úhrn příjmů za zdanitelné služby, přičemž 

do výpočtu vstupuje pouze poměrná část odpovídající objemu služeb poskytnutých v České republice. Pro 

určení, zda se jedná o zdanitelnou službu, bude primárně sloužit IP adresa zařízení, ze kterého bude daná 

transakce provedena. Případně se bude vycházet z lokace na základě bydliště uživatele. Poskytnutím 

zdanitelné služby se tak rozumí v zásadě to, že službu využil uživatel ze zařízení, které se v době poskytnutí 

služby nacházelo na území České republiky. 

V důvodové zprávě vydané spolu s návrhem zákona ministerstvo financí vysvětluje nutnost zavedení 

digitální daně. Argumentuje, že pro spravedlivé a účinné zdanění by společnosti měly ideálně platit daně 

tam, kde vytváří zisky a kde vzniká hodnota. Tím, že uživatelé digitálních služeb poskytují data, sdílejí 

znalosti, obsah a umožňují tvorbu rozsáhlých sítí, jsou stále více zapojováni do procesu vytváření hodnoty, 

ať už vědomě, či nikoli.  

file:///C:/Users/LBL/Desktop/jindrich.trupl@tpa-group.cz
mailto:jindrich.trupl@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Současná úprava daně z příjmů právnických osob, která je založena na konceptu rezidenství a stálé 

provozovny, selhává právě v případě přeshraničního poskytování digitálních služeb. Internetové firmy tak 

mohou využívat veřejné služby a tržní infrastrukturu ve státě, ve kterém nejsou fyzicky přítomny, aniž by tam 

odváděly daň. Vzhledem k rychlému růstu nových obchodních modelů založených právě na digitální 

přítomnosti je tedy dle ministerstva nezbytné upravit stávající pravidla zdanění tak, aby korespondovala 

s tímto vývojem. 

Ministerstvo financí odhaduje roční výnos z digitální daně okolo 5 mld. Kč. Účinnost zákona se bude odvíjet 

od legislativního procesu, předpokládá se však, že daň bude zavedena v polovině roku 2020. 

Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 

 

 
Jana Skálová 
Auditor, daňový poradce, partner 
 

 
Tel: +420 222 826 211 
 
E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

 
 
4. Z dění v TPA 

4.1. Získali jsme mezinárodní certifikaci ISO 27001 

 

Jako vašemu obchodnímu partnerovi nám záleží na oboustranné důvěře. A k důvěře patří nejen spolehlivost 

a preciznost našich služeb, ale i zabezpečení informací proti ztrátě nebo odcizení. Díky certifikaci ISO 27001 

jsme vylepšili náš management řízení bezpečnosti a jsme lépe připraveni čelit jakýmkoliv možným hrozbám. 

Máme vyškolený tým zaměstnanců, kteří vědí, jak v případě hrozby narušení bezpečnosti postupovat 

a odstranit ji již na samém začátku, nebo eliminovat případné škody. V průběhu přípravy na certifikaci prošly 

naše systémy modelovými riziky, které nám pomohly sestavit bezpečnostní opatření přímo na míru, a naši 

zaměstnanci byli proškoleni na to, jak postupovat v případě hrozby narušení bezpečnosti. 

 

Certifikaci systémů managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001 mají všechny tři naše společnosti: 

TPA Audit, TPA Tax i TPA Valuation & Advisory. I když byly vaše informace u nás bezpečně uloženy 

i doposud, teď jsou ještě bezpečněji. 

file:///C:/Users/LBL/Desktop/jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
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ISO/IEC 27001 je přední mezinárodní standard pro řízení bezpečnosti 

informací. Pokrývá komerční, vládní i neziskové organizace a specifikuje 

požadavky pro vytvoření, implementování, monitorování a zlepšování systému 

managementu bezpečnosti informací (ISMS). 

 

4.2. Vídeňské kolegy naleznete na nové adrese 

 

Jelikož je našich rakouských kolegů již úctyhodných 

400, začali jim být jejich kanceláře na Praterstraße 

těsné. Proto se rozhodli hledat nové, prostornější 

a nejlépe v moderní budově. Povedlo se. Během léta 

se přestěhovali do multifunkčního kancelářského 

komplexu THE ICON VIENNA. Od 19. srpna je tak 

naleznete přímo u hlavního nádraží Wien 

Hauptbahnhof na adrese Wiedner Guertel 13, Turm 

24. Moderní komplex je jenom pár kroků od centra 

města a na trase vídeňské veřejné dopravy U-Bahn 

a S-Bahn.  

 

O důvodech stěhování a výhodách THE ICON VIENNA mluví Karin Fuhrmann v následujícím videu: 

https://vimeo.com/295384960.  

 

 

4.3. Přednášky našich specialistů 

Podzim je časem, kdy všichni účetní a daňoví odborníci sbírají nové informace, učí se novým dovednostem 

a připravují se na nadcházející sezónu. K tomu si vám dovolujeme nabídnout seznam školení našich kolegů 

z TPA. 

 

Jako první představujeme nabídku jednodenních seminářů od společnosti Bova – Polygon. Následující kurzy 

se konají v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (ČS VTS), Novotného lávka 5, Praha 1.  

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/295384960
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Naši specialisté si pro vás připravili: 

 

Termín Téma Přednášející  

11. 11. 2019  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

14. 10. 2019 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků 

a nemovitostí pro (mírně) pokročilé 

Tomáš Podškubka 

2. 12. 2019  Pohledávky – účetní a daňová příprava na účetní závěrku Jana Skálová 

 

Více informací i konkrétní časy přednášek naleznete na stránkách bovapolygon.cz.  

 
 

Na stejném místě (v budově ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1) se také konají naše odborné semináře 

pod záštitou společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o.  

 

Pro společnost Notia jsme připravili následující kurzy: 

 

 

Naši specialisté dále přednáší ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené 

odborné semináře. 

 

Termín Téma Přednášející  

23. 10. 2019  Přeměny obchodních společností – účetní a daňový 

pohled  

Lukáš Pěsna  

Termín Téma Přednášející  

19. 9. 2019  

nebo 

7. 11. 2019 

Přeměny obchodních společností – právo, účetnictví, daně Lukáš Pěsna 

28. 11. 2019 Sestavení výkazu cash-flow jednoduše a rychle 

 

Markéta Schück 

https://www.bovapolygon.cz/seminare.php
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11. 11. 2019 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota 

včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět 

ocenění znalcem  

Tomáš Podškubka  

12. 11. 2019 Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční 

společnosti v ČR – právní, účetní a daňová problematika  

Jan Soška  

18. 11. 2019 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy  Tomáš Podškubka  

25. 11. 2019 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 

rozhodnout o koupi či prodeji) 

Tomáš Podškubka  

 

Více informací, možnost přihlášení i konkrétní časy přednášek naleznete na stránkách vox.cz. 

 

Přednášky odborníků TPA na téma oceňování či due diligence můžete navštívit i v rámci nabízených kurzů 

společnosti Controller Institut v Praze. 

 

Termín Téma Přednášející  

21.11.2019 Řízení a oceňování investičních projektů  Jiří Hlaváč 

Jozef Opálený  

27. – 28. 11. 2019 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

12.12. 2019  Due diligence – jak posuzovat finanční situaci 

společnosti a optimálně strukturovat transakci  

Jiří Hlaváč  

Více informací i konkrétní časy přednášek naleznete na stránkách controlling.cz. 

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu.

https://www.vox.cz/kurzy-seminare/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/
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5. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na září 
 

Září 2019  
 

2.9. daň z nemovitých věcí 
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu  
a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč) 

2.9. daň z příjmů 
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 
2019 

9.9. spotřební daň 
– splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu) 

16.9. daň z příjmů 
– čtvrtletní záloha na daň 
 

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

24.9. spotřební daň 
– splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 
 

25.9. 

spotřební daň 

– daňové přiznání za srpen 2019 
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za  
srpen 2019 (pokud vznikl nárok) 
 

daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019 
 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za srpen 2019 
− kontrolní hlášení za srpen 2019 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za srpen 2019 

30.9. daň z přidané hodnoty 
– žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH 

30.9. daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za  
srpen 2019 
 

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty


 

 

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

