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Úvod 

Kontrolní hlášení a přenesená daňová povinnost jsou velmi aktuální témata. Jedná 

se o nástroje vlád, které se tímto způsobem snaží omezit daňové úniky. Tato témata jsem 

si vybral zejména z důvodu, že je mi problematika daně z přidané hodnoty velmi blízká, 

a také z důvodu, že oba tyto instituty jsou klíčové a neustále se měnící. 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je pro veřejný rozpočet daní nejvýnosnější, 

ale také daní, ve které stát nejvíce tratí. DPH je v českém právním řádu upravena zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tento zákon implementuje úpravu evropských 

směrnic. Vztahuje se na veškeré zboží a služby. Nevýhodou však je, že již nevíme, zda daň 

směřuje tam, kam by měla. Není to však jen problém České republiky, a to zejména 

v souvislosti s propojováním a uvolňováním obchodu v rámci Evropské unie, je to již 

problém mezinárodní. Všechny vlády po celém světě mají stejný cíl, a to minimalizaci 

daňových úniků. U daně z přidané hodnoty může stát tratit obdobně jako u jiných daní 

jejich nezaplacením (daně z příjmů, spotřební daně), ale u DPH je problém i ve „vylákání“ 

peněz od státu ve formě nadměrného odpočtu. 

V současné době se naše legislativa zaměřuje na boj proti daňovým podvodům. 

Předseda vlády v demisi Andrej Babiš tento boj proti daňovým podvodům prosazoval jako 

ministr financí nejen na domácí scéně, ale i na půdě Evropské unie, kde se snažil dosáhnout 

legislativních změn. 

U DPH je problém v její složitosti výpočtu, které může vést k chybám, ale také 

k větší náchylnosti k podvodům. Ve své diplomové práci se budu snažit také zaobírat DPH 

z ekonomického pohledu, a to z pohledu obou stran, zda se tato opatření vyplatí, a zda jeho 

výnos není nižší, než zpracování podkladů a správa těchto daňových opatření. 

Kontrolní hlášení je institut zcela nový a velmi diskutovaný. Kontrolní hlášení je 

institut tuzemský, nevyplývá ze směrnic Evropské unie, avšak ani Česká republika v této 

oblasti není průkopníkem. Kontrolní hlášení je institut v praxi komplikovaný, můžeme tedy 

očekávat jeho následné úpravy, taktéž i jeho přínosy budeme schopni hodnotit 

až s odstupem času. Kontrolní hlášení není změnou daňového přiznání či změnou postupu 

výpočtu, jedná se jen o pravidelné zasílání podkladů o obchodech vzájemně propojených 
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osob. Přenesená daňová povinnost je institut již mnoho let zavedený, vycházející 

ze směrnic Evropské unie, který určuje či povoluje, které zboží a služby lze do tohoto 

zvláštního režimu zahrnout. Přenesená daňová povinnost odborně nazývaná „reverse 

charge“ zcela mění tradiční zavedený výpočet daně z přidané hodnoty na základě odvedení 

daně a následně jejího vrácení. 

Ve své diplomové práci se budu snažit ukázat na možnosti českého zákonodárce, 

zda ho členství v Evropské Unii limituje, či naopak Evropská Unie se svou legislativou 

ztěžuje podvody týkající se daně z přidané hodnoty. Státy totiž v podřazování zboží 

a služeb nemají zcela volnost, vláda ji může rozšiřovat svými nařízeními v mantinelech 

určených Evropskou Unií, či žádat zvláštní postupy. Všechna daňová opatření mají jasný 

cíl, a to plnit státní rozpočty, ztížit daňové úniky a tím je i minimalizovat, nastolit pevná, 

jasná, jednoduchá a spravedlivá pravidla, která budou dodržována s minimální 

administrativní zátěží na plátce. Budu se také zaobírat tím, zda se to zákonodárci podařilo, 

a budu se snažit najít vhodné návrhy na zlepšení. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. První kapitola je 

věnována obecnému pojmu daně, je popsán její historický vývoj, druhy a základní funkce. 

Taktéž jsou zde vysvětleny nezbytné pojmy pro snadnější pochopení následujícího textu. 

Zaměřuji se taktéž na vysvětlení pojmu nepřímé daně z přidané hodnoty, která je pro tuto 

diplomovou práci zcela stěžejní. Druhá kapitola je věnována odlišnému fungování 

společností, má za cíl ukázat princip daně z přidané hodnoty, ale také odlišnou práci s DPH 

v rámci různých společností. Dále je zaměřena na opatření proti daňovým únikům, zejména 

elektronickou evidenci tržeb následně rozebírá možnosti, co by Česká republika mohla 

udělat pro motivaci poctivého placení daní, a to nejen formou zpřísňování evidence 

účetnictví a důsledností výběru. Třetí kapitola podrobně rozebírá kontrolní hlášení. Jelikož 

se jedná o institut fungující teprve krátkou dobu, tak se z tohoto důvodu tato kapitola 

zabývá nejen legislativním rámcem, ale je zaměřena i na praktický postup podávání hlášení 

a sankce za neplnění pokynů státní správy. Následně se kapitola zabývá podanou ústavní 

stížností proti kontrolnímu hlášení. Součástí je také definice kontrolního hlášení, informace 

na koho se kontrolní hlášení vztahuje a naopak na koho se kontrolní hlášení neuplatňuje, 

dále zmiňuje zplnomocnění k podání kontrolního hlášení, sankce, komunikaci a podstatné 
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náležitosti kontrolního hlášení. Čtvrtá kapitola se zabývá institutem přenesené daňové 

působnosti, resp. reverse charge. Následují informace o tuzemském reverse charge 

v zákoně o dani z přidané hodnoty a novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty. Další část 

kapitoly se věnuje zákonnému opodstatnění v nařízení vlády, judikatuře Evropského 

soudního dvora a pilotnímu projektu v rámci Evropské unie, závěr kapitoly je věnován 

přínosům reverse charge. 
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1. Právní úprava daně z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“) se řadí mezi daně nepřímé. Tuto daň 

poprvé zavedli ve Spojených státech amerických v roce 1953. Na starý kontinent se dostala 

přes Francii hned rok poté a vzápětí se rychle rozšířila i do dalších zemí západní Evropy. 

Tato daň je v různých zemích různá, avšak pohybuje se do 25 %. K doplnění se používá 

např. vysoká spotřební daň, která není oproti DPH dána v procentech, ale ve většině 

případů je dána absolutně, a to částkou k nějaké veličině, např. k litru (lihu, benzínu). 

Současně je také základem pro výpočet DPH, což je pro stát výhodné, jelikož se tím DPH 

„nafukuje“ a odvádí se vlastně daň z daně. Daň spotřební se používá na věci životně 

nedůležité, u kterých je potřeba snižovat spotřebu jejich zdražením (např. alkohol, cigarety) 

se záminkou zajištění příjmu státu. O DPH lze říci, že se jedná o daň neutrální, 

spravedlivou, postupnou, jelikož jednotlivá další hodnota je přidaněna a vztahuje 

se na všechny podnikatelské aktivity.1 

Dani z přidané hodnoty je podřazeno i zboží z dovozu. V tomto ohledu je dovoz 

myšlen jako dovoz ze třetích zemí, ne ze zemí Evropské unie. Pro tuto daň je typické, že ji 

celou zaplatí konečný spotřebitel, ale platí ji prodejce. Jedná se o daň postupně vybíranou, 

každý zdaňuje jen svou přidanou hodnotu. V České republice byla zavedena se vznikem 

samostatné České republiky a vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahradil úpravu zákona č. 588/1992 Sb.2 

Zákon o DPH je velmi často novelizován. V současné době je DPH snad nejvíce 

diskutovanou daní vůbec, a to hned z několika důvodů: dokáže ovlivňovat inflaci, týká 

se při nákupech každého z nás, stát z ní vybírá nejvíce peněz, ale také je na ní nejvíce 

„okrádán“. Je to daň pro stát nejvýnosnější a nejjistější, která na obyvatelstvo nejvíce 

dopadá, vyznačuje se také spolehlivostí výběru. Můžeme tvrdit, že je daní konstantní, 

jelikož při jejím zvýšení či v horších ekonomických cyklech, je vybírána neustále. 

V České republice existují tři sazby DPH: 21% sazba, která platí pro většinu zboží 

a služeb, dále snížená 15% sazba daně, která se aplikuje na zboží a služby, jež jsou uvedeny 

                                                           
1 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. s. 171. 
2 Tamtéž, s. 171. 
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v  přílohách 2 a 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Sazba ve výši 10 % je používána dle 

přílohy 6 zákona o DPH. 

Předmětem daně z přidané hodnoty je poskytnutí služby, dodání zboží, pořízení 

zboží z členského státu EU osobou povinnou k dani. Jeden z problémů je její 

administrativní náročnost a složitost výběru, ale i přípravy podkladů pro podnikatele. 

Osobně si myslím, že tři sazby daně z přidané hodnoty není moc „šťastné“ řešení, 

jelikož jsme dlouhá léta měli dvě základní sazby, které jsou i ve světě nejobvyklejší. Každá 

diferenciace vede k další složitosti a k náchylnosti k podvodům, např. uzákoněná bytová 

výstavba s 15% daní a výstavba nebytové výstavby s 21% daní je sice zajímavá myšlenka, 

ale poskytuje značný prostor pro nepoctivé konání. Nepoctivé konání pak v tomto případě 

spočívá ve fakturaci nebytové výstavby pod pojmem bytová, ale i nakupování materiálů 

s 21% daní a prodej celku s 15% daní je velice zvláštní. Nákup potravin s 15% daní a jejich 

další prodej s vyšší daní v restauracích vidím jako znevýhodňující rozpor. 

Osobně bych pro jednodušší výpočet daně navrhoval jednotnou sazbu. Takto 

by podnikatelé neřešili, co a kam zařadit, a nevymýšleli by různé kličky, jak vzniklou 

situaci obejít. Navrhuji např. sazbu daně ve výši 18 %, která by byla doplněna o nízkou 

spotřební daň na nezdravé, životně nedůležité potraviny s vysokým obsahem cukru 

(např. slazené nápoje) či vysokým podílem tuků (např. brambůrky) či na další nezdravé 

potraviny. Toto by vedlo ke zvýšení výdajů na potraviny (ovšem ne tak razantně, 

a to vzhledem k přeplněnosti supermarketů v České republice), ale zase ke snížení nákladů 

na bydlení ve formě nižších cen energií. Stejně většina věcí spadá do 15% sazby daně 

a spotřebitel by změnu výše DPH pravděpodobně ani nepoznal. Pokud by stát přesto chtěl 

některé produkty zdražit, nebo na daních vybrat více, doplnil bych to pomocí spotřební 

daně, ne však diferenciací daní z přidané hodnoty. 

Platná právní úprava vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Základními prameny v Evropské unii jsou směrnice Rady, zejména č. 2006/112/ES. 

Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty nejsou daněmi provázanými, proto se často stává, 

že firma odvádí velké sumy na dani z přidané hodnoty, ale celkově je ve ztrátě, 

jelikož do nákladů zahrne náklady na zaměstnance, ale nijak jí to nepomůže ve snížení 

základu pro daň z přidané hodnoty pro odvod. 
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V odborné literatuře se uvádí, že se jedná o daň nepřímou, univerzální, obligatorní, 

neutrální a neúčelovou. S neúčelovostí daně nesouhlasím, určitá daň z přidané hodnoty 

by měla někam přímo plynout, např. daň z přidané hodnoty z ubytovacích služeb 

by se měla vrátit zpět na rozvoj turismu a opravu památek, nebo daň z pohonných hmot 

by se měla vrátit zpět na výstavbu silnic. 

1.1. Obecný pojem daně 

Pojem daň v sobě zahrnuje nejen daň jako takovou, ale i odvody, zálohy, poplatky, 

které jsou následným příjmem do státního rozpočtu. Přesnou definici daně nenajdeme 

ani v daňovém řádu č. 280/2009 Sb., daňový řád. V § 2 odstavce se 3 říká, že se jedná 

o peněžité plnění. Definici pojmu daň musíme hledat v odborné literatuře. V odborné 

literatuře se vymezení pojmu daně liší, avšak podstata je stejná – daně jsou neúčelové, 

nenávratné, neekvivalentní a nesankční povinná peněžitá plnění ukládána na základě 

zákona, jsou příjmem státního rozpočtu a jsou státem spravované.3 

Daň je pojem mimořádně důležitý, a proto se s ním setkáváme i v Listině základních 

práv a svobod, ve článku 11 odstavci 5 ústavního zákona č. 2/1993 Sb. Ústava zaručuje, 

že lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona4, toto jasné ustanovení tedy 

naznačuje, že daně a poplatky nelze ukládat nařízeními či vyhláškami. 

Neekvivalentnost daně je hlavní rozdíl od poplatků, jelikož poplatek se platí 

za nějaký úkon či oprávnění, která jsou poplatníkovi poskytnuta. Poplatky lze dělit 

např. na soudní, správní či místní. 

Neúčelnost daní znamená, že nikdo neví, na co bude daň použita. Avšak neúčelnost 

nemusí být absolutní, např. daně z příjmů plynou z části na naše penze, nebo daně silniční 

jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury, které se následně vracejí zpět 

na české silnice a dálnice. 

Nenávratnost znamená, že daň je platba, která se při správném výpočtu, nevrací. 

V České republice tvoří daně daňovou soustavu, jednotlivé daně jsou upraveny 

                                                           
3 ZAJÍČKOVÁ, Miroslava, Radim BOHÁČ a Igor VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných 

státech EU z pohledu daňové harmonizace. 
4 Listina základních práv a svobod - 2/1993, Ústavní zákon. 
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ve zvláštních zákonech. Opakem daně, často označovanou jako pozitivní daň, nazýváme 

dotaci. Pojem dotace se po přístupu k Evropským fondům stal u nás pojmem známějším. 

Dotace je něco jako daň, kterou by si stát měl mnohem více hlídat, jelikož časem 

o ně nenávratně přijdeme. 

1.1.1. Historie daní 

O dani či poplatku anebo jiné platbě či spíše nějaké materiální hodnotě (obilí, jídlo, 

dobytek), která byla odevzdána státu, slyšíme prvně ve starověkém Egyptě, Římě, 

Athénách, kde byla roku 428 p. ř. l. zavedena přímá daň ze jmění. Byla to daň progresivní, 

postavena na Solónově reformě rozdělení obyvatelstva do čtyř tříd. 

Nejprve se daňové přiznání podávalo každé dva roky, později každoročně, tresty 

za nepodání přiznání byly drastické, trestem byla poprava. Daň přibližně činila 20 % 

z výtěžku pozemku, což je obdobná sazba, která je dodnes. 

Daně a poplatky jsou velmi podobné a blízké pojmy. Z historického hlediska stát 

nejdříve čerpal peníze z poplatků, jelikož poplatník obdržel za poplatek jasnou 

protihodnotu, např. poplatek za výsady znamenal oprávnění či povolování činností. Později 

se zavedl mnohem obtížnější daňový příjem, takový, který postihuje nějakou věc či službu, 

a poplatník za něj nedostává od státu nic nazpátek jako u poplatku. Se vzrůstajícími výdaji 

již stát nebyl schopen vše financovat jen z propůjčování výsad za poplatky. 

Ve středověku byl následkem stěhování národů utlumen vývoj státního aparátu 

a daňové soustavy. V této době se nejrychleji rozvíjí daňový systém ve Francii. Zde vidíme 

již pravidelnou daň pozemkovou, nemajetní lidé platili daň z hlavy. V německé říši byl 

vývoj obtížnější, byl tu střet stavů a panovníka, stavy hájily svá práva. Prvním větším 

pokusem o zavedení obecné daně vidíme za krále Jindřicha V., avšak setkal se zde 

s takovým odporem stavů, že v následujících desítkách let se o ni nikdo znovu nepokusil. 

O všeobecné dani slyšíme díky husitským válkám. 

Od 16. století se ve státní správě postupně vyvíjí berní systém z důvodu potřeby 

vyšších výdajů státu, zejména pro potřeby zaplacení žoldu pro vojáky. S rostoucím počtem 

obyvatelstva se zlepšuje evidence osob a soupis majetku. Daně byly uvaleny na města, 



 

8 

od kterých peníze vybíral panovník, města je následně rozvrhla na své obyvatele. 

Již zde se bylo možno setkat s exekucí při vymáhání daně. 

V českých zemích se nejdříve pokladna plnila z obchodních cel a výnosů 

z královských statků a regálů. Ústřední celní úřad byl založen v 11. století v Praze. Poté 

následovala daň pozemková. Běžná byla mimořádná daňová opatření při potřebě 

financování válek, od 13. století se do berního systému zapojuje šlechta, zejména kvůli 

potřebě financování husitských válek. Státní kasa byla plněna poplatky a cly. Během vlády 

Přemyslovců nebyl vývoj systému téměř žádný, jako úspěšní dobyvatelé financovali vše 

z válečných kořistí. Rod Lucemburků zavedl lenní poplatek. V roce 1517 byla provedena 

v českém království daňová reforma, která postihovala veškerý majetek. Roku 1526 jsou 

schváleny daně jako daň z komína či daň domovní, vypočtena dle počtu obyvatel v domě, 

která nahradila daň z majetku. 

S pravidelným výběrem daně začala Marie Terezie. Josef II. růst byrokracie 

podporoval a v roce 1788 byla schválena daň domovní. V polovině 19. století se u nás 

zavádí jednotná soustava daní a poplatků. Objevují se i modernější prvky i minimální 

hranice výdělku, do které se daň neplatí. V roce 1849 je zavedena daň z příjmu, 

která už pravděpodobně nebude nikdy zrušena, byly zavedeny také daně z vína, piva, 

z cukru, což dobře plnilo státní pokladnu. Byla zavedena všeobecná daňová povinnost, 

daně se zde již třídí na daně in persona a daně in rem, daně spotřební a obchodové. 

Z historického vývoje je zřejmé, že ze začátku stát vybíral peníze pomocí poplatků. 

Poskytoval za ně nějakou protihodnotu, mluvíme o době, kdy státy potřebovaly minimum 

finančních prostředků na svůj chod, převažovaly tedy výnosy z poplatků. S postupným 

vývojem sociálních práv zcela dominuje potřeba příjmu z daní a poplatky se stávají 

nepodstatným zdrojem financí. Zdroj státních příjmů byl dříve doplňován např. cly, dnes 

máme zase čistý příjem dotační. Rozdíly u daní a poplatků vidíme v jejich poskytnuté 

protihodnotě, či v procentuální nebo v absolutní hodnotě, v jejich pravidelnosti či v jiných 

ohledech. Pro stát či poplatníka není podstatné, zda platí to či ono. 
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1.1.2. Druhy daní 

Daně dělíme na daně přímé a nepřímé. Do nepřímých daní řadíme daň z přidané 

hodnoty, spotřební daň a energetické daně. Někteří autoři zde zahrnují také poplatky 

za odpad či za znečištění vzduchu. Dle definic bych zařadil jen poplatek (daň) za znečištění 

vzduchu, nemá sice žádnou protihodnotu, ale je zde nutnost snížení regulací, dále poplatek 

za odpad, má jasnou protihodnotu, jelikož je nutno odpad dále zpracovat. 

Do přímých daní důchodových řadíme daň z příjmů fyzických osob a daň 

z příjmů právnických osob. Do majetkových přímých daní jsme řadili do roku 2013 daň 

dědickou a darovací, které jsou nyní převedeny do daně z příjmů. Nyní máme 

v majetkových přímých daních jen daň z nemovitostí a daň silniční. 

Hlavní rozdíl v přímých a nepřímých daních spatřujeme v tom, že víme, kdo je 

plátcem daně. U přímých daní přesně víme, že plátce daně je zároveň poplatníkem, víme, 

z kterého příjmu či majetku jsou placeny. Zjistíme, jaká fyzická nebo právnická osoba 

příjem daní. U nepřímých daní známe s jistotou jen plátce, který daň odvede státu, 

ale zákazníka, který produkt zaplatí i s daní, neznáme, protože státu ji odvede někdo jiný. 

Je to daň ze spotřeby, kterou platí konečný kupující, ale odvádí prodávající.5 

Konstrukční prvky daně 

Pro pochopení daní musíme definovat pár základních pojmů. Daňový subjekt je 

fyzická či právnická osoba povinná strpět, odvádět a platit daň.6 Daňový subjekt v sobě 

zahrnuje dva stěžejní pojmy: poplatník a plátce. Někteří odborníci sem zařazují i ručitele. 

Dle mého názoru je to velmi sporné, jelikož ručitel může být v přímém právním vztahu 

až v závislosti na něčem, a když bude vystupovat, je sporné, jak na něj budeme pohlížet. 

Mohli bychom sem pak řadit i každou osobu smluvně vázanou, že nastupuje v případě 

problémů plátce či poplatníka, ale ta není výslovně uvedena v zákoně, tento problém je tedy 

spíše akademický. 

                                                           
5 Přímé a nepřímé daně [online]. [cit. 2017-09-09]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/ucetni-pojmy/dane/ 
6 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. s. 14. 
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Plátce je daňový subjekt, který daň státu odvádí (firma prodá výrobek), oproti tomu 

poplatník daň zaplatí v celkové ceně prodejci (plátci), který ji za něj odvede. Toto je 

zjednodušeně řečeno, poplatník může být sám plátce a plátce může převést povinnost 

na jiného plátce. Přesná definice poplatníka je následující „osoba, jejíž příjmy, majetek 

nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.“7 

Poplatník je osoba, která zaplatí daň v ceně výrobku, ale odvede ji prodejce 

výrobku. V případech, že poplatník či plátce nechce či nemůže odvést daň a má k nim 

určitý vztah, hovoříme o daňovém ručiteli.8 Jedná se o dvojstranný vztah, na jedné straně 

orgán státní správy a na straně druhé daňový subjekt. 

Základ daně je hodnota, která se používá pro výpočet daně. Základ daně na vstupu 

a výstupu je obvykle odlišný, ale pro základ daně není neobvyklé, že se skládá z veličiny 

plus např. ze spotřební daně. Z tohoto základu se teprve počítá daň z přidané hodnoty 

pro vyšší výběr daně. Základ daně vyplývá z objektu daně či předmětu daně, což je nějaká 

hospodářská skutečnost, kterou lze vyčíslit, a z ní určit základ daně. Skutečnostmi mohou 

být výrobek, obrat, zisk, příjem, zhodnocení věci. 

Pro specifické potřeby správy daně z přidané hodnoty rozlišujeme tři subjekty: 

Identifikovaná osoba, plátce, osoba povinná k dani. Identifikovaná osoba je plátcem DPH 

jen pro přeshraniční plnění a v České republice zůstává neplátcem.9 Identifikovaná osoba je 

osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud 

kupuje z tuzemska zboží z jiného členského státu EU bez daně, zboží, které podléhá dani 

z přidané hodnoty. Identifikovanou osobou je právnická i fyzická osoba.10 Osoba povinná 

k dani je osoba fyzická či právnická, která uskutečňuje samostatně ekonomickou činnost.11 

Ekonomická činnost je vysvětlována obdobně jako podnikání, jedná se o činnost, 

kterou osoba povinná k dani uskutečňuje samostatně. Velmi často je obtížné posoudit 

soustavnost, která neprobíhá celoročně, ale jen např. sezónní prodeje.12 Daňový objekt je 

                                                           
7 § 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
8 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. s. 160. 
9 Identifikovaná osoba k DPH [online]. [cit. 2017-09-09]. Dostupné z: http://www.jakpodnikat.cz/ 

identifikovana-osoba-k-dph.php 
10 § 6 písmeno g zákona č. 235/2004. 
11 § 5 odstavec 1 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. 
12 PITNER, Ladislav a Václav BENDA. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 1. 2016. s. 47. 
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synonymum pro předmět daně, z praktického hlediska se jedná o vznik nějaké události 

(obchodu), ze které lze určit, vypočítat daň. Z právního hlediska se jedná o skutečnost, 

která mění právní vztah a zakládá vznik daňového právního vztahu.13 

1.1.3. Funkce daně 

Daně mají svoje funkce, nejdůležitější funkce jsou fiskální, alokační, redistribuční, 

stimulační a stabilizační.14 Nejpodstatnější funkce je funkce fiskální, tedy odvod a naplnění 

státního rozpočtu. Bez fiskální funkce by daně nebyly a nevznikla by státní správa. Pomocí 

alokační funkce může stát motivovat osoby, které na nějaký produkt nedosáhnou kvůli 

finanční zátěži, stát tento produkt podpoří třeba odečtením od daně (penzijní pojištění, 

očkování). Stát tedy přímo neposkytuje finanční prostředek, ale použije dle zákona o dani 

z příjmu jako odečitatelnou položku od daně. Tímto způsobem tedy vylučuje nejchudší část 

obyvatelstva. V současnosti je někdy alokační funkce nahrazována dotacemi, pro subjekt 

není důležité, zda peníze ušetří ve formě snížení daně (alokační funkce) k podpoře 

investice, či dostanou finanční přímou dotaci, pro stát je toto již úskalí, jelikož může vydat 

přímo dotace subjektům, kteří by měli správně daň odvést a neodvedou. 

Redistribuční funkce zajímá asi největší část obyvatelstva, jedná se o přerozdělování 

peněz od bohatších k chudým. Redistribuční funkce souvisí také se solidaritou nejen mezi 

osobami, ale mezi firmami, ale také mezi bohatšími a chudšími regiony. V Evropské unii 

se přerozděluje od bohatších států chudším, na čemž je společenství založeno, ale bohatší 

státy to nedělají jen ze své solidarity, ale musí také své zboží a služby někomu poskytovat. 

Stimulační funkce je taková funkce, kde stát může směřovat či motivovat k nějakým 

činnostem nebo k produktům. Stát má dvě možnosti, snižování či zvyšování daňové zátěže. 

Příkladem stimulační funkce mohou být např. daňové prázdniny pro firmy,15 při níž stát 

soutěží s ostatními státy o jejich investici a vytvoření nových pracovních míst. 

Toto soutěžení či podpora podnikání je již striktně pod kontrolou evropské legislativy 

a při podporách musí být přesně dodrženy podmínky. Oproti tomu negativní stimulací stát 

                                                           
13 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 
14 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. s. 12. 
15 Tamtéž, s. 12. 
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řeší pomocí vysoké spotřební daně. Daň je uvalena např. na výrobky nezdravé pro zdraví 

lidí či produkty poškozující životní prostředí či na produkty, se kterými by se mělo šetřit, 

či stát by mohl pomocí spotřební daně tiše znevýhodňovat dovoz (např. plyn). 

U produktů jako jsou pohonné hmoty, by dle mého názoru Evropská unie měla 

zavést jednotnou daň a měl to být příjem Evropského rozpočtu, ne státních, aby se státy 

nepředháněly v cenách, aby právě u nich byla tzv. kamionová benzínová pumpa Evropy, 

ale měli by stejný cíl – snižování spotřeby dovážené suroviny škodlivé pro životní 

prostředí. Vysokým zdaněním tabákových výrobků, alkoholu či pohonných hmot 

demotivuje stát k menší míře nákupu. Také by Evropská unie měla řešit plošně přepravní 

firmy (letecké, lodní, kamionové), které do svých prostředků nakupují levněji pohonné 

hmoty mimo Evropu, ale zde je spotřebovávají bez daňového odvedení. 

1.2. Unijní úprava daně z přidané hodnoty 

Do Evropy se daň z přidané hodnoty dostala přes Francii ze Spojených států 

amerických. V následujících desetiletích se daň šířila celou Evropou, zejména ve státech 

Evropského společenství. Prvotní směrnicí, která plošně zavádí daň z přidané hodnoty, 

je směrnice č. 67/227. Právě daň z přidané hodnoty se jevila jako dobrý nástroj pro 

harmonizaci.16 Další směrnice č. 77/388 vytvořila společná pravidla pro výpočet základu 

daně. V dnešní době je stěžejním dokumentem Směrnice Rady 2006/112/ES, která je 

účinná od roku 2007. Tato směrnice kodifikuje všechny změny v původních směrnicích, 

aby bylo zřejmé, co je platné. Předmětem daně z přidané hodnoty jsou všechna plnění 

prováděná v členských státech Evropské unie za úplatu osobami povinnými k dani, tedy 

fyzickými či právnickými osobami, ale také dovoz jakoukoli osobou, tedy i osobou k dani 

nepovinnou.17 Dalším nezbytným pramenem jsou rozhodnutí Evropského soudního dvora. 

                                                           
16 ZAJÍČKOVÁ, Miroslava, Radim BOHÁČ a Igor VEČEŘ. Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných 

státech EU z pohledu daňové harmonizace. s. 372.  
17 Společný systém EU daně z přidané hodnoty (DPH) [online]. [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3Al31057 
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2. Boj proti daňovým podvodům 

Zákonodárce se již na konci roku 2010 začal zabývat opatřeními proti daňovým 

únikům, které ve své diplomové práci zmíním. V roce 2011 jsme již zaznamenali první 

změny v zavedení režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění. Také zde 

najdeme ručení příjemce za zdanitelné plnění, který díky novelizacím každý rok přenáší 

větší záruky na ručitele. 

Kontrolní hlášení je institut, který má napomoci v boji proti daňovým únikům. 

Jedná se o jedno z  opatření, které řadíme k přenesené daňové povinnosti, a to elektronické 

evidenci tržeb, od které si minulá vláda mnohé slibovala. Čas však ukáže, zda toto opatření 

bude účinné. Každé opatření má své pro a proti. Na jedné straně je ten nejliberálnější 

způsob volnosti, tedy volný obchod s minimální administrativou pro stát a s co nejmenšími 

regulacemi, málo kontrolovatelnosti a nechání volnější ruky a důvěře poctivosti na plátci. 

Druhá strana mince je podrobné hlášení, neustálé papírování, pravidelné podrobné výkazy 

o všech nejrůznějších věcech. 

Ve 21. století, vzhledem k technickému a technologickému vývoji, by se měla 

finanční, ale i administrativní zátěž pro podnikatele snižovat i s ohledem na stále více 

odevzdávaných informací. Stát by měl vytvořit systém, který by dále poskytl podnikatelům, 

aby jim usnadnil život a zvládli kontrolní hlášení, elektronickou evidenci tržeb a další 

hlášení sami. 

Cíl je všude ve světě stejný, co největší výnos peněz potřebný pro chod státu 

s nízkou daňovou zátěží, s mírně přebytkovým rozpočtem a s co největšími sociálními 

dávkami a důchody. Stát řídí lidé, kteří jsou zvoleni, tito lidé musí kombinovat racionální 

kroky s těmi populistickými. Platí to všude stejně, když provádíte jen populistické kroky, 

přivedete zemi ke „krachu“, a když jen racionální kroky, nebudete zase zvoleni. V každé 

zemi je míra populismu a rozumu voličů odlišná. 
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2.1. Odlišné fungování společností 

Tabulka 1 Odlišné fungování společností 
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Nákup 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 9 680 5 808 

Prodejní cena 12 100 12 100 12 100 12 100 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 

Daňový základ 

pro DPH 
10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Odvedené 

DPH 
0 2 100 420 0 0 4 200 2 520 0 0 

Zisk 2 420 320 2 000 4 100 14 520 10 320 12 000 16 200 18 392 

Odvod státu 

DPH + daň 

z příjmů 19 % 

459, 8 2 160 800 0 2758,8 6 160 4 800 0 0 

Čistý příjem 

majitele 

(v Kč) 

1 960 259 1 620 4 100 11 762 8 360 9 720 16 200 18 392 

Zdroj: vlastní zpracování, bez předlohy 

Výše uvedená tabulka nastiňuje rozdílnost zisku a výběru daně, kterých společnosti 

mohou dosáhnout za stejné situace, při správném či nesprávném odvádění daně. Rozdíly 

jsou propastné a správně fungující společnost může těžko konkurovat nepoctivé. Hodnoty 

jsou poté 2x vyšší marží při stejném vstupu, pro lepší pochopení ve vyšších obratech. 
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Společnost A není plátce, nakupuje bez daně a prodává bez daně, ale má stejné ceny 

jako konkurence. Její zisk je nejvyšší u správného účtování, proto mnoho majitelů dělí 

faktury mezi více společností, aby se vyhnuli DPH, odvádí jen daň ze zisku, není plátcem 

daně z přidané hodnoty. Pečlivě si hlídá výši obratu, aby nespadla do plátcovství. Virtuální 

společnost A by se dala použít bez účasti státu jako dvojí účetnictví k firmě B nebo C, 

náklady A by si do účetnictví nedali, měli by ho jen pro vlastní potřebu. 

U společnosti B lze vidět, že nakupuje bez daně a prodává s daní, nejhorší možná 

kombinace pro firmu, proto stát vymyslel zvláštní režimy dle § 90 Zákona o DPH 

č. 235/2004 Sb., kde se daní jen přidaná hodnota firmy (sběratelské věci, komisní prodej). 

Na společnosti B však vidíme, že je to společnost s velkou přidanou lidskou hodnotou, 

má největší náklady na mzdy zaměstnanců, takže náklady má bez daně, ale prodává s daní, 

což je obvyklé, a firma odvádí nejvíce na dani z přidané hodnoty, a proto se tomuto snaží 

nejvíce vyhnout. Nejednoduší a nejdrzejší způsob je vést dvojí účetnictví – oficiálně 

nastavit nízké mzdy, vyhnout se vysokým odvodům a vyplácet zbytek na ruku, tím pádem 

musím vykázat nízké tržby, abych odvedl minimální DPH a daň ze zisku a měl černou 

hotovost na výplaty. Společnost B1 – největší vyhnutí, největší zisk. 

Společnost C je učebnicová, teoretická společnost, nakupuje a prodává s daní, 

přeprodává zboží dráž a odvádí správně daň ze zisku a daň z přidané hodnoty. 

Společnost D je obvyklá společnost, navenek se tváří jako společnost C, ale má 

vlastní účetnictví. Do nákladů si dává vše, ale vykáže prodej s mírným přebytkem DPH, 

zbytek jede po vlastní ose do kapes majitele bez zařazení účetnictví, tabulka ukazuje jen 

účetnictví pro majitele. 

Jsou to modelové teoretické případy, bez velkého rozlišování nákladů s možností 

odpočtu DPH, zahrnování odvodů a jsou to různé možné kombinace společností. 

2.2. Daňový podvod na dani z přidané hodnoty 

Drtivá většina plátců se snaží státu na dani odvést co nejmenší částku, což je 

samozřejmé. Toto jednání můžeme rozdělit na: legální, dále legální, avšak nemorální a poté 

nelegální. Legální je jednání plátce dle zákona a postupem, který zákonodárce předpokládá 

a dává tu přímo nástroje (sleva na dani, odpisy majetku a mnoho dalších). 
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Druhá možnost je cesta dle práva, kterou zákonodárce nepředpokládal, a osoby 

našly v legislativě mezery, nepřesnosti, skulinu. Toto je největší chyba zákonodárce, 

má psát normy striktní, s jednoznačným výkladem, bez výjimek, s tou nejmenší 

diferenciací sazeb, produktů. Tím dává možnosti těm největším hráčům, kteří mají 

možnosti najmout odborníky, kteří v tom umí chodit, vymyslí daňovou optimalizaci. 

U velkých hráčů daňová optimalizace není problém jen u států samostatných, ale problém 

mezinárodní, kdy firmy si půjčují za vyšší úrok z jiných firem se sídlem s nižším zdaněním, 

anebo v rámci spojených firem dle potřeby mění ceny produktů. I když to není z právního 

hlediska zcela správně, část operací je nemorální či nezákonná, ale téměř neprokazatelná 

díky nepřesně napsaným normám. Odpovědnost zde mají právnické osoby, ne osoby, 

které operace vykonávají, a firmě se zpravidla takové jednání často vyplatí. 

Daňový únik, podvod je protiprávní jednání, stav, který vede ke snížení výše daně 

či jeho základu za účelem zkreslení výkazů. Daňovou optimalizací se odlišuje, že únik je 

nezákonný a pamatuje na něj i trestní zákoník. 

Pojem podvod na dani z přidané hodnoty se na základě zákona a dle judikatury18 

označuje situace, v níž jeden z účastníků vzájemných obchodů neodvede daň z přidané 

hodnoty do státního rozpočtu a další propojený účastník si ji odečítá a po státním rozpočtu 

ji žádá, a to za účelem zvýhodnění pro sebe či někoho jiného  v rámci provedených 

obchodů, které neodpovídají běžným podmínkám v obchodním styku a jdou proti účelu 

původního záměru Šesté směrnice Rady. 

Avšak daňový podvod nemusí spáchat jen osoba přímo, stačí, když ho spáchá osoba 

v obchodním styku. Nejvyšší správní soud rozhodoval spor jedné z největších 

energetických evropských společností E.ON Energie a.s., která jako žalobce žalovala 

finanční úřad, že jí nevyplatil nadměrný odpočet při obchodu při emisních povolenkách 

(obchody probíhající v letech 2008–2010, nebyla ještě přenesená daňová povinnost). 

Finanční úřad odmítl vyplacení odpočtu, jelikož obchodní partneři daň řádně neodvedli, 

a společnost E.ON Energie mohla vytušit něco podezřelého při obchodování s emisními 

povolenkami, když obchodovala se společností, která měla sídlo v bytě, bez zaměstnanců, 

                                                           
18 Rozsudek nejvyššího správního soudu, datum rozhodnutí 21. 4. 2010, spisová značka 9 Afs 94/2009 

[online]. [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http:/www.nssoud/.cz 
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kde jediný jednatel byl i jediným společníkem. Finanční úřad nevyplatil odpočet daně 

na základě faktu, že společnost E.ON Energie mohla a měla tušit podezřelé jednání 

s emisními povolenkami. 

Společnost E.ON Energie finanční úřad zažalovala a soud potvrdil rozhodnutí 

finančního úřadu a uvedl hlavní důvody, tedy že zástupce E.ON Energie pravděpodobně 

tušil, a měl tušit problém na základě nižších cen emisních povolenek, načež zástupce 

usvědčily odposlechy hovorů s jednatelem menší firmy. 

Vše bylo tedy prokázáno a odpočet nebyl řádně vyplacen.19 Rozhodnutí nejvyššího 

správního soudu správně kopíruje praxi, v dnešní době je to již přímo zachyceno v zákoně, 

avšak z rozsudku vyčteme i jinou věc, že pobočka byla součástí nadnárodního gigantu 

E.ON, a proto by i na něj měly být kladeny větší nároky ve vybírání obchodních partnerů, 

vzhledem k jeho možnostech získání informací a zkušenostem. 

Nárok na odpočet daně (tedy být nárokován) je chráněn za situace, že plátce daně 

(ten, který nadměrný odpočet žádá) nevěděl a nemohl vědět, že obchoduje s partnerem, 

u kterého je vysoké riziko nedovedení daně. Musíme vycházet z přihlédnutí ke všem 

okolnostem daného případu, z obchodní historie obou stran, z předchozích zkušeností 

a možností. Předchozí definice vyplývá ze Šesté směrnice Rady ze dne 17. 5. 1977. 

2.3. Elektronická evidence tržeb 

Elektronická evidence tržeb se zaměřuje i na podnikatele, kteří vlastně mohou 

jednou za rok poslat na finanční úřad své příjmy a výdaje v souhrnu. Lidé si to možná 

neuvědomují, oponují, že vystaví v restauracích účtenku, tak proč elektronickou evidenci 

tržeb. Realita je však někdy odlišná, účtenka není určena mnohdy pro zákazníka či pro stát, 

ale pro kontrolu majitele podniku, aby ho nepodváděla obsluha a znal tržbu. V oborech, 

kde si zákazník nepotřebuje schovávat účtenku kvůli reklamaci či neprodávají zboží 

a služby, které si jiné osoby dávají do účetnictví, si své daňové přiznání mohou zcela 

nepřiměřeně zkreslit. 

                                                           
19 Rozsudek Nejvyššího správního soudu – Datum rozhodnutí 10. 6. 2015, Spisová značka 2 Afs 15/2014 – 59 

[online]. [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0015_2Afs_ 

1400059_20150622152759_ prevedeno.pdf 
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Typickým příkladem je pohostinství, prodej občerstvení ve stánku, atrakce 

na matějské pouti, prodej trdelníků, půjčování šlapadel apod. V těchto oborech stát nikdy 

nemůže důsledně kontrolovat a vše stojí jen na drzosti majitelů, co si dovolí či přiznají. 

Není v moci státu tyto obory uhlídat. Bohužel poctivě odvádějící člověk nikdy nemůže 

konkurovat nepoctivcům, jelikož to prostě nejde. Vše souvisí se vším, pokud člověk krátí 

stát na tržbách, stát přichází o daň z přidané hodnoty, o daň ze zisku, ale také to souvisí 

s tím, že má tzv. černé peníze cash. Pokud by měl řádné účetnictví, neměl by podnikatel 

peníze na dodávky zboží a služeb bez faktury, na černou zaměstnanost, buď úplnou, 

že zaměstnance vůbec nepřizná, nebo má oficiálně nízkou mzdu s černým doplatkem 

na ruku ke mzdě, kde stát přichází o sociální pojištění. 

Elektronická evidence tržeb je zaměřena na větší podniky, které mají zaměstnance, 

jelikož majitel si nemůže dovolit neevidovat tržby, jelikož by ho o ně připravili 

zaměstnanci. Elektronická evidence tržeb není zaměřena na majitele bez zaměstnanců, 

tam stát o tolik více nevybere, ale to ani není účel, tam se velké peníze neztrácejí a zde je 

asi evidence zbytečná komplikace, ale kvůli spravedlnosti by měla být bez výjimek. Vždy 

se něco dokáže ztratit, pokud by chtěl stát opravdu vybrat co nejvíce, měl by zavést pro lidi 

zajímavou účtenkovou loterii, kde by lidé účtenky chtěli a sami by si to kontrolovali. 

Nynější forma loterie je neatraktivní a v této podobě zcela zbytečná a nezajímavá. 

2.3.1. Účtenková loterie 

S opravdu dobrým fungováním elektronické evidence tržeb by bylo nutné spojit 

výherní loterii účtenek, která bude pro širokou veřejnost zajímavá, jinak elektronická 

evidence tržeb nebude mít do státní pokladny tak vysoký přínos. Pokud by každý měsíc 

stát udělal slosování účtenek a např. by se losovalo měsíčně 1 000 účtenek s výhrou 

100 000 Kč, 1 000 účtenek s výhrou 200 000 Kč, 100 účtenek s výhrou milion  

korun – roční náklady na výhry by byly 4 miliardy včetně počítání obsluhy 

400 000 milionů ročně, což je veliké číslo, ale tyto peníze by se vrátily státu několikrát. Stát 

by musel systém účtenek dovést k jednoduchému načítání do systému slosování, v rámci 

slosování zaplatit přímý přenos na sledovaném televizním kanále a ne jako nyní. 
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Loterie by se mohly zúčastnit i podniky, cizinci, jinými slovy všichni. Lidé 

by na sebe sami dohlíželi, zajímali by se o veřejné peníze, byli by finančně gramotnější. 

Jen by se zde muselo nějakým limitem omezit maximální počet nákupů u obchodníka 

a minimální hodnota účtenky, aby si lidé nedělili nákupy v obchodech na více účtenek 

za větší procentuální šanci výhrou. Netvrdím, že účtenková loterie je správný směr 

kontrolování lidí navzájem, byla by jen přínosem pro státní rozpočet.  

2.4. Možnosti státu pro lepší výběr daní a naplnění státního rozpočtu 

Stát by měl pro lepší rozpočet dělat na své straně také něco, aby lidé odbourávali 

nechuť k odvádění daní. Nejde jen o to chtít více vybírat na stejných věcech, stát musí své 

výdaje zefektivnit, ale současně také vytvořit podmínky pro nové příjmy. 

Větší průhlednost, transparentnost, ale i zjednodušení zapojení do státních zakázek 

všem relevantním firmám a ne jen hrstce vyvolených a vybraných. Tyto úkoly není obtížné 

vymyslet, ale je velmi těžké toto prosadit. Proč neexistuje jediná webová stránka se vším, 

se všemi veřejnými zakázkami, rozdělení do kategorií dle místa, druhu práce, rozpočtu atd., 

která bude všem dobře dostupná. Proč podmínky výběrových řízení, které zužují okruh 

zájemců, nejsou kontrolovány odborníky, jejichž totožnost nebude žadatel znát, 

aby si nemohli navzájem mimo oficiální komunikace vyhovět. Smlouvy by byly 

zveřejňované před podpisy smluv se 14 dní lhůtou, zda jiný zájemce neprovede vše stejně, 

ale o 20 % výhodněji, což je běžná marže a vyloučí se tím čekání na zájem firem až do 

poslední fáze řízení. Prvotní uchazeč by nabídku mohl dorovnat a tím vyhrál veřejnou 

zakázku. Nemluvím jen o státním rozpočtu, ale o městských, obecních rozpočtech 

a státních podnicích. 

Stát by neměl hledat peníze jen důslednějším výběrem daně a jejich zvyšováním, 

ale vytvářet možnosti pro další podnikání v oblastech, kde je to potřeba. 
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3. Kontrolní hlášení 

Kontrolní hlášení bylo přijato dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., 

který doplňuje a upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V zákoně o dani 

z přidané hodnoty se objevily § 101c až 101h k legislativnímu ukotvení kontrolního 

hlášení. Legislativa je zde velmi skromná, jen několik paragrafů. 

Z prvních náznaků i odborná společnost předpokládala, že se bude jednat jen 

o evidenci, kterou firmy vedou a jež se bude jen zasílat. Zákon je velmi strohý, důležité 

výklady, doplnění a upřesnění podává Generální Finanční ředitelství na internetových 

stránkách daňové správy. Najdeme zde velmi nutné upřesnění několika paragrafů. Těmito 

instrukcemi se postupně ukazuje, že kontrolní hlášení bude institut dosti výrazný. Kontrolní 

hlášení je daňové tvrzení, daňové tvrzení dosti speciální – nemůže zakládat daňovou 

povinnost plátce.20 

Jedná se jen o údaje, kontrolu, a proto zde najdeme dosti tvrdé sankce 

za nedodržování striktních pravidel. Česká republika není průkopníkem v této oblasti, 

na Slovensku bylo kontrolní hlášení zavedeno již v roce 2014.21 Česká republika se bála, 

že se karuselové podvody ve velké míře přesunou k nám, což se jednoznačně neprokázalo. 

Zákonodárce zde nemusel být tak stručný a obecný, jedná se institut oproti jiným, 

který se váže na každého plátce, a bylo by jednodušší hledat věci v zákoně, než upřesnění 

na webových stránkách či jinde. Dále se musí plátce DPH řídit také pokyny ze dne 

10. 2. 2016, které jsou k nalezení na webových stránkách Finanční správy. Tyto pokyny 

vycházejí na základě zákonného zmocnění. Jedná se o opatření, které Ministerstvo financí, 

reprezentované bývalým ministrem financí Andrejem Babišem, odůvodňovalo daňovými 

úniky. Ročně naše republika přijde údajně na únicích o 100 miliard Kč neodvedených 

na DPH, a tímto opatřením se má toto číslo částečně snížit. 

Institut kontrolního hlášení ve sněmovně, ale i mezi lidmi, vzbudil rozpory. Cíl 

kontrolního hlášení je jednoznačný, zmírnit daňové úniky pomocí zachycení všech 

                                                           
20 LEDVINKOVÁ, Jana, Zdeněk KUNEŠ a Zdeněk VONDRÁK. Abeceda DPH. 
21 Kontrolní hlášení mají na Slovensku už dva roky. Zjistili jsme, v čem se liší [on-line]. [cit. 2016-10-10]. 

Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/kontrolni-hlaseni-maji-na-slovensku-uz-dva-roky-zjistili-jsme-

v-cem-se-lisi/ 
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subjektů, které spolu obchodují, zjistit a prověřit, zda u odpočtu, který je požadován, byla 

daň předtím řádně odvedena. Hlavní výhodou pro daňovou správu má být dle důvodové 

zprávy reálná časovost a možnost pružného zakročení22 před tím, než bude odpočet 

vyplacen. Finanční správa by teda měla stihnout propojení obchodujících firem a zachránit 

státní kase daň z přidané hodnoty. Pakliže zjistí systém nesoulad, kdy je daň odvedena nižší 

či žádná, prověří danou situaci a popřípadě může daňová správa pružněji zareagovat 

a daňový odpočet nevyplatit. 

V kontrolním systému dochází k provázání (párování) faktur dvou daňových 

subjektů, vystavitele a příjemce faktury, a ke zjištění, zda byla daň na výstupu odvedena. 

Dochází k odhalení fiktivní faktury, kdy dodavatel neexistuje či existuje, ale uvádí nižší 

základ pro výpočet daně. Finanční úřad nejvíce řešil, zda je po formální stránce vše správně 

vyplněno. Kontrolní hlášení je speciální soupis všech obchodů, pohybů, které bude 

doplňovat klasické daňové přiznání k DPH. Musíme si však uvědomit, že toto daňové 

přiznání nenahrazuje. Kontrolní hlášení slouží finančnímu úřadu, aby měl přehled, 

komu plátci DPH fakturují a jaké sazby uplatňují. Zpřístupnění těchto dat má umožnit státu 

pružněji a efektivněji odhalit daňové uniky v řetězových podvodech, kde se uplatňuje nárok 

na odpočet od jednoho plátce, a přitom druhý neodvádí. Kontrolní hlášení bude směřováno 

nejen na velké podniky, ale také na střední a malé podniky, které se nebojí použít 

smyšlenou fakturu či třeba kopii faktury do účetnictví, kterou stát nemůže odhalit, 

jelikož by musel najednou zkontrolovat tři firmy. 

Kontrolní hlášení má tedy za úkol párování faktur v systému a propojení faktury 

a firmy, a případně upozornit na faktury, které např. nebyly vydány či jejich plnění bylo 

použito dvakrát či s jiným základem. 

Odpůrci kontrolního hlášení nejvíce oponují argumenty, jako další zbytečná zátěž 

pro podnikatele, mzdové náklady na účetní a také odhalení karet finančnímu úřadu. 

Finanční úřad už nebude muset dělat dlouhé kontroly, s kontrolním hlášením zjistí, 

kdo s kým obchoduje, za kolik a jak často, u elektronické evidence tržeb zase zjistí, 

které podniky mají nejlepší místa s prodejnou, což je např. v rychlém občerstvení 

či v podobných odvětvích nejcennější údaj. 

                                                           
22 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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Osobně si myslím, že nelze v tuto chvíli předpokládat, že údaje o tržbách 

a obchodech budou zneužity v podnikatelském boji. Stát spravuje mnoho dat, resp. spravuje 

vše, „co se točí kolem nás“. Je jen na straně státu, aby údaje o tržbách uchránil, a věřím, 

že by s tím neměl být problém, každý údaj bude v elektronické podobě, každý úředník bude 

přihlášen a bude vidět, které dokumenty zrovna zkoumá. Data budou uložena v centrálním 

počítači v Pardubicích a lidmi budou zkoumána jen při vzniku nesrovnalostí. Stát by měl 

zajistit, že se k údajům dostanou jen lidé po přihlášení do systému, a evidovat, 

co prohlížejí. 

3.1. Karuselové podvody 

Kontrolní hlášení je zaměřeno proti karuselovým obchodům (Carousel Frauds), 

krácení DPH formou nepřiznání skutečných faktur na straně vyhotovitele či provádění 

odpočtu na základě fiktivních či upravených faktur. Karuselové podvody nejčastěji 

spočívají v prodeji zboží přes hranice v rámci členských států EU, kde podvodníci využijí 

skutečnosti, že se v přeshraničním obchodě dodává zboží bez daně. Povinnost odvést daň 

zůstane u obchodníka, který zboží získá z jiného státu a prodá v rámci stejného státu. Zboží 

se přeprodává mezi mnoha firmami uvnitř i přes hranici státu v co  největším počtu 

pro zmatení finančních úřadů. V rámci řetězce je např. společnost, která je fiktivně napsána 

na „bílého koně“, a tato společnost podá nebo nepodá daňové přiznání. Když ho podá, 

tak je daň nevymahatelná. Další subjekty spolu mohou následně v tichosti obchodovat, 

pokud prokáží, že o tom nevěděly a vědět nemohly. Vše je pak podle zákona, o jedno DPH 

stát přijde, jelikož následující firma si ho odečte, ale „bílý kůň“ fyzicky neodvede daň, 

zaniká a ztrácí se mimo jurisdikci. Nastíním to na jednoduchém případu, ale v praxi 

se jedná o miliony až stamiliony korun a obchodují spolu desítky propojených 

a nepropojených firem. Pokud společnost A prodá zboží za 1 000 Kč do jiného členského 

státu EU, prodává bez daně, B nakupuje bez daně, ale tu si musí vyměřit a odvést, a poté 

prodává společnosti C 1 000 Kč + 21 % DPH, celkem tedy inkasuje 1 210 Kč, společnost C 

má nakoupeno za 1 000 Kč + 210 Kč daň. Správně by společnost B měla odvést DPH státu 

ve výši 210 Kč a společnost C prodá společnosti D v tuzemsku s daní a DPH zinkasuje 

a zase odvede, anebo prodá do jiného členského státu bez daně s nárokem na odpočet. 
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Problematická je zde tedy společnost B a její chování. Pokud daň odvede, tak je vše 

v pořádku, ale pokud se ztratí s hodnotou 210 Kč, kterou žádá po státu společnost C, 

finanční správa musí reagovat a prokazovat, zda o tom společnost C věděla. Reverse charge 

toto řeší, daň z přidané hodnoty nefunguje na základě odvádění a vratek. 

3.2. Ústavní stížnost proti kontrolnímu hlášení 

Ve sněmovně byl nejhlasitějším odpůrcem kontrolního hlášení bývalý ministr 

financí Miroslav Kalousek a většině dotazů, které se týkaly tohoto institutu, musel čelit 

předkladatel a největší zastánce kontrolního hlášení tehdejší ministr financí Andrej Babiš. 

Celkem 21 senátorů podepsalo ústavní stížnost proti kontrolnímu hlášení. Podle ústavy 

České republiky má přitom každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním či jiným zneužíváním údajů o sobě.23 Podle stěžovatelů totiž plátci budou 

posílat údaje, které jsou v obchodním a konkurenčním prostředí velmi citlivé, např. 

informace od dodavatelů či odběratelů. Tyto údaje pak budou uloženy v evidenci 

spravované úředníky a v tomto vidí senátoři rozpor. Bývalý ministr financí Andrej Babiš 

však oponuje tím, že se jedná jen o upřesnění daňového přiznání, že se jedná o přehledy 

faktur přijatých a vydaných. Podavatelé stížnosti tvrdí, že plátce bude poskytovat důvěrné 

informace o svých odběratelích a dodavatelích. I když je podání kontrolního hlášení 

adresováno příslušnému správci daně, veškerá data mají být soustředěna v jednom centru, 

kde pracují jen proškolení a prověření zaměstnanci. Pokud systém vygeneruje nesoulad 

v párování, v centru se nesrovnalost posoudí, pokud nesoulad přetrvá, budou informace 

poslány k prověření místně příslušnému správci daně. Správce daně tedy vidí jen 

počítačově vygenerované neshody, neměl by tedy vidět kompletní výkazy kontrolního 

hlášení, toto opatření je právě proti zneužití dat v obchodním styku. 

Pan senátor tvrdí, že se podvody na dani z přidané hodnoty dělají zejména 

na miliardových obchodech s pohonnými hmotami a že hranice 10 000 Kč, kde se na 

formuláři udávají komutativně, je velmi nízká. Osobně si myslím, že částka 10 000 Kč je 

                                                           
23 Hospodářská komora: Kontrolní hlášení DPH by se mělo odložit, dokud se neprojedná ústavní stížnost 

[online]. [cit. 2016-05-23]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2015/12/hospodarska-komora-kontrolni-

hlaseni-dph-by-se-melo-odlozit-dokud-se-neprojedna-ustavni-stiznost/ 

Hospodářská%20komora:%20Kontrolní%20hlášení%20DPH%20by%20se%20mělo%20odložit,%20dokud%20se%20neprojedná%20ústavní%20stížnost%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202016-05-23%5d.%20Dostupné%20z:%20http:/www.ceska-justice.cz/2015/12/hospodarska-komora-kontrolni-hlaseni-dph-by-se-melo-odlozit-dokud-se-neprojedna-ustavni-stiznost/
Hospodářská%20komora:%20Kontrolní%20hlášení%20DPH%20by%20se%20mělo%20odložit,%20dokud%20se%20neprojedná%20ústavní%20stížnost%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202016-05-23%5d.%20Dostupné%20z:%20http:/www.ceska-justice.cz/2015/12/hospodarska-komora-kontrolni-hlaseni-dph-by-se-melo-odlozit-dokud-se-neprojedna-ustavni-stiznost/
Hospodářská%20komora:%20Kontrolní%20hlášení%20DPH%20by%20se%20mělo%20odložit,%20dokud%20se%20neprojedná%20ústavní%20stížnost%20%5bonline%5d.%20%5bcit.%202016-05-23%5d.%20Dostupné%20z:%20http:/www.ceska-justice.cz/2015/12/hospodarska-komora-kontrolni-hlaseni-dph-by-se-melo-odlozit-dokud-se-neprojedna-ustavni-stiznost/
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až příliš vysoká, snížil bych ji na hranici 5 000 Kč, jelikož mnoho firem bude faktury dělit 

či psát nižší vymyšlené částky. Povinnost prý může nalézt znaky neústavnosti ve stejné 

zátěži pro malé a velké podniky. Stěžovatelé již zde poukazují na jedno velmi přelomové 

rozhodnutí ústavního soudu, a to na obchody s pohonnými hmotami. Ústavní soud zrušil 

část zákona v květnu 201424, která zavedla 20 milionovou kauci pro obchodníky 

s pohonnými hmotami.25 Stát argumentoval tím, že ročně na DPH a spotřební dani přichází 

o 8 miliard a kauce tyto úniky omezí. Stát měl a má pravdu, kauce skutečně mnohým 

podvodům zamezila, avšak mnoho obchodníků s pohonnými hmotami zlikvidovala, 

údaje hovoří, že skončilo až 2/3 všech obchodníků. 

Ústavní soud zcela kauci nezrušil, dal zákonodárci čas, aby kauci přiměřeně určil 

menším a velkým hráčům na trhu. Stát toto vyřešil pro menší hráče kaucí 10 000 000 Kč.26 

Osobně si myslím, že i když při obchodech s pohonnými hmotami má jedna plná cisterna 

hodnotu kolem 1 000 000 Kč, mohl stát kauci odstupňovat více, i nižšími částkami 

pro regionální a nové hráče, kteří ihned nevytváří velké objemy, z tohoto důvodu bych 

kauci zvýšil i nad 20 milionovou hranici. 

Toto dle mého názoru jde o zcela odlišný případ přiměřenosti a argument 

přiměřenosti s kontrolním hlášením nemá šanci projít. U pohonných hmot jasně vidíme, 

že kauce může být likvidační, překážkou na trhu, nespravedlivá dle výše objemu. Kontrolní 

hlášení je procesní zátěží, jelikož s objemem výdajů na účetní a s objemem práce stoupá 

oproti kauci, která byla fixní. Vždy bude každá věc pro menší firmy větší zátěží v poměru 

k jejich velikosti, to by šlo argumentovat i u daňového přiznání. 

                                                           
24 Zákony.cz. Pl. ÚS 44/13, Soudní rozhodnutí Ústavního soudu [online]. [cit. 2016-10-14]. Dostupné z: 

http://download.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/ustavni-soud/2014/1001/judikat-us-Pl-uS-44-13-zruseni-

jednotne-kauce-ve-vysi-20-000-000-kc-pro-distributory-pohonnych-hmot-GUS20141239 
25 Kauce 20 milionů pro distributory benzinu neplatí, rozhodl Ústavní soud [online]. [cit. 2016-10-10]. 

Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/kauce-pro-distributory-pohonnych-hmot-neplati-rozhodl-ustavni-soud-

1i6-/ekonomika.aspx?c=A140526_110948_ekonomika_spi – 26. května 2014 
26 Jak se změní výše kauce pro distributory pohonných hmot po 1.7.2015? [online]. [cit. 2016-09-14]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-zmeni-vyse-kauce-pro-distributory-pohonnych-hmot-po-

1-7-2015-97228.html 
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3.2.1. Ústavní stížnost proti elektronické evidenci tržeb 

I druhé daňové opatření elektronická evidence tržeb je předmětem zkoumání 

ústavního soudu. Opozice zastávala názor, že jediný možný způsob, jak zastavit přijetí 

zákona o elektronické evidenci tržeb, je způsob u nás velmi známý, a to způsob obstrukční. 

Dlouhé projevy opozičních poslanců a vynucování přestávek za účelem zmaření hlasování 

o daném zákonu. Po domluvě koalice, předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček 

ukončil rozpravu a dal pokyn k hlasování, i když opoziční poslanci byli řádně 

přihlášení k vyjádření a už se tedy na ně nedostalo. Tím byl porušen jednací řád sněmovny 

a poslanci neměli možnost se vyjádřit k zákonu, když chtěli a mohli a toto základní právo 

jim bylo upřeno. 

Prvotní stížnost ústavní soud odmítl. Soudce Ludvík David v usnesení uvedl, 

že poslanci neměli oprávnění stížnost podat. „Stěžovatelé se svými návrhy pokouší „obejít“ 

ústavně předvídaný systém přezkumu ústavnosti přijatých zákonů, který pak zahrnuje 

i přezkum ústavnosti legislativní procedury“.27 Poslanci se nevzdali a podají stížnost 

na zákon na obecné věci, např. že se jedná o zbytečné finanční a časové náklady, zásah 

do podnikání apod. Věří, že ústavní soud při přezkoumávání zákona jako celku zjistí zásah 

v ústavnosti ve schvalovací proceduře, že bylo zkráceno jejich právo a to vyjádření 

poslance k zákonu, když o to stojí. 

Osobně si myslím, že toto podání nemá šanci na úspěch, rozprava o zákonech, 

projevy v parlamentu jsou projevy demokracie, a mají sloužit k tomu, aby se o zákonech 

vědělo, debatovalo, dostaly se do povědomí lidí. Projevy zcela jistě nemají sloužit 

k blokování zákonů obstrukcemi, mají sloužit k výše uvedeným. Hodinové čtení věcí 

či schválně dlouhých projevů nesouvisejících s daným zákonem znevažují poslanecké 

projevy, vlastně celou poslaneckou sněmovnu. Poslanci by se spíše měli zamyslet nad 

svými projevy, zda poslaneckou půdu spíše neznevažují, domnívám se, že naše politická 

scéna dospěla k tomu, že pult za mikrofonem slouží politické propagandě vlastní osoby, 

čím ostřejší výraz se použije, tím stoupá šance, že se o tom bude mediálně mluvit. Toto není 

                                                           
27 Opozice neuspěla, Ústavní soud odmítl stížnosti na schvalování EET [online]. [cit. 2016-10-14]. Dostupné 

z: http://zpravy.idnes.cz/ustavni-soud-odmitl-stiznosti-poslancu-na-schvalovani-eet-po6-/domaci.aspx?c= 

A160526_131050_domaci_san 
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účel rozprav, jednací řád sněmovny dává možnost na neomezené vyjádření všem 

poslancům, a toto právo jim bylo upřeno. Zákon jednací byl psán za účelem k diskuzi 

o zákonu, k jeho debatě a úpravě, ne blokace zákonům a takto si tento zákon musí vyložit 

i Ústavní soud. Politici by neměli podávat ústavní stížnosti, jen aby se zviditelnili 

a naznačili, že dělají vše, co mohou. Spíše by se měli zamyslet nad tím, k čemu vlastně 

projevy jsou. Nenarážím tím jen na tuto opozici, ale i na všechny předešlé, které obstrukce 

používaly a projevy zneužívaly ke své osobní propagaci místo toho, aby jednací řád 

upravily a nedocházelo k těmto nevhodným střetům vládnoucích a opozičních stran. 

3.3. Na koho se kontrolní hlášení vztahuje 

Ministerstvo financí uvádí, že plátců DPH je v České republice do 500 000 

subjektů, můžeme však zde očekávat stagnaci či jejich pokles, a to i přesto, že počet 

zakládaných společností s.r.o. v České republice rapidně roste. S příchodem kontrolního 

hlášení mnoho majitelů své obraty ve firmách silně omezí, nechají je fungovat, 

ale na minimálních obratech a k tomu vytvoří další společnosti s nižším obratem, 

aby se nedostali do režimu DPH. Majitelé firem asi nebudou hromadně své firmy z DPH 

odhlašovat, jelikož by to bylo velmi nápadné pro případnou kontrolu finančního úřadu. 

S postupem času s legislativní zátěží lze pomalé odhlašování z režimu DPH očekávat. 

Ubyde také těch, kteří zakládají společnosti za účelem vylákání neoprávněného daňového 

odpočtu od státu. Měsíční kontrolní hlášení se týká přibližně 288 000 plátců, 

90 000 právnických osob a + 188 000 plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

První kontrolní hlášení v lednu 2016 podalo 245 000 plátců (72 000 právnických osob 

a 173 000 ostatních plátců).28 Ostatní plátci (200 000) podávají kontrolní hlášení čtvrtletně. 

Kontrolní hlášení musí povinně podávat všechny firmy a živnostníci, kteří jsou registrování 

jako plátci DPH, stanoví to § 101c zákona o DPH. Kontrolní hlášení musí právnické osoby 

podávat každý měsíc, všechny i čtvrtletní plátci. Kontrolní hlášení se podává do 25 dnů 

po skončení kalendářního měsíce, bez ohledu na zdaňovací období právnické osoby k dani. 

Oproti tomu fyzická osoba podává kontrolní hlášení do 25 dnů po termínu zdaňovacího 

                                                           
28 MFCR. Kontrolní hlášení a aktuální statistiky z kontrolního hlášení [online]. [cit. 2016-10-14]. Dostupné 

z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/kontrolni-hlaseni-aktualni-statistiky-z-24353 
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období, takže rozdíl je v tom, fyzická osoba, která je kvartálním plátce odevzdává kontrolní 

hlášení jen 4x ročně. Právě aktuálnost dat má pomoci v boji proti daňovým podvodům, 

dává možnost státu zasáhnout a ne pak jen konstatovat daňový podvod. 

Plátce DPH je osoba registrovaná k dani v tuzemsku, jejíž obrat přesáhl 

1 000 000 Kč maximálně za 12 měsíců bezprostředně po sobě jdoucích.29 Osoby, které mají 

obrat přes 1 000 000 Kč, ale uskutečňují plnění osvobozené od daně, plátci nejsou 

(pronájem nemovitosti bez daňového identifikačního čísla). 

Kdo je plátcem definují ustanovení zákona §6 až 6f zákona o DPH. Musíme však 

k pojmu plátce přiřadit i skupinu dle §5a ZDPH. Nezáleží, zda se jedná o tuzemský nebo 

zahraniční subjekt. Nejedná se o kalendářní rok, ale po sobě jdoucí měsíce, pokud začnu 

podnikat v červnu, můj limit pro obrat končí až zase v červnu. Např. plátcem DPH se stanu 

od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci přesáhnutí obratu. Zákon dává 

1 000 000 Kč jako horní limit pro nutnou registraci, spodní limit pro dobrovolnou není. 

S nástupem tehdejšího ministra financí Andreje Babiše a s jeho vnitřními 

instrukcemi se chování finančních úřadů dosti změnilo, a to zejména v místech největší 

koncentrace vzniku nových podvodných firem (Praha 2). Dříve si člověk založil 

firmu a okamžitě požádal o registraci k DPH a byl bez problémů zaregistrován. V současné 

době finanční úřady s registrací často otálejí a opravdu čekají na dosažený obrat 

a důvodnost k dani. 

Je to logické počínání ze strany plátce, který s dobrovolným rychlým přihlášením 

očekává nákupy s odpočtem a vratku od státu. Stát se však bojí, že vrácené DPH 

v budoucnu plátce neodvede. Můžeme si vlastně říci, že stát už nechce v začátcích podpořit 

bezúročnou půjčkou ve výši 21 % podnikání, kde vrácení půjčky je značně nejisté. Chápu 

stát, avšak měly být zde zavedeny kauce či lépe odklad vrácení DPH do doby, než firma 

začne DPH odvádět, a pak jejich vzájemné započtení. Limit 1 000 000 Kč je velmi 

diskutované téma, pokud je člověk běžný plátce, tak na DPH nevydělává. Proto mnozí 

vymýšlejí různé kličky, aby se vyhnuli registraci k této dani. Myslím si osobně, že zde pro 

toto jednání legislativa dává velmi široké mantinely a měla by zde jasně definovat, 

zda může prodejce rozdělit svou prodejní plochu na tři samostatné firmy, kdy jedna 

                                                           
29 Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., § 6 odstavec 2. 
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provozuje dopolední prodej, druhá fakturuje odpolední prodej, třetí se zabývá večerním 

prodejem, a tyto firmy ještě dělit na plátce a neplátce. Nebo mít několik společností v jedné 

provozně se společným personálem, kdy se jedna zabývá prodejem alkoholu, druhá pak 

prodejem drogerie. Zde by měl stát definovat přesné hranice, co si podnikatelé při vytváření 

firem mohou a nesmějí dovolit. Obchody bez prodejny, zejména ty internetové, to mají 

jednodušší, rozdělit faktury dle potřeby, aby společnosti nespadly do plátců DPH, je zde 

velmi jednoduché a „nebije“ to tolik do očí. Kontrolní hlášení podívají subjekty, které jsou 

registrovány jak v České republice, tak i ty zahraniční. Povinnost připojení kontrolního 

hlášení k daňovému přiznání mají podnikatelé a živnostníci pokud uskutečnili zdanitelné 

plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijali úplatu30 – tedy plátce uskutečnil událost, 

se kterou souvisí přiznání daně. Nebo povinnost přiznání uskutečněného plnění v režimu 

přenesené daňové povinnosti dle 92a. 

Za skupinu spojených osob podává zástupce skupiny. Ve zvláštním režimu je 

povinnost podávat kontrolní hlášení obchodníkům se zlatem a jejich producentů, a to za 

předpokladu, že prodali zlato osvobozené od daně, u kterého mají nárok na odpočet. 

3.3.1. Na koho se kontrolní hlášení neuplatňuje 

Kontrolní hlášení se nevztahuje samozřejmě na neplátce daně z přidané hodnoty 

a osoby, které ve sledovaném období nerealizovaly žádný obchod. Z důvodové zprávy 

vyčteme, že a contrario se nevztahuje na obchody podle §51 a 63 zákona o dani z přidané 

hodnoty. §51 zákona č. 235/2004 Sb. upravuje služby, které jsou osvobozeny od daně 

např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti a mnoho dalších. 

§ 63 – 71 zákona o dani z přidané hodnoty upravuje případy zejména s příhraničním 

prvkem, které jsou osvobozeny od daně. 

3.4. Zplnomocnění k podání kontrolního hlášení  

Daňoví poradci mají plnou moc k podávání přiznání k DPH. Běžná plná moc 

pro kontrolní hlášení nestačí, klient ji musí poradci rozšířit nejen k odeslání dokumentu, 

                                                           
30 Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., § 101 písmeno c. 
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ale zejména k přijímání a otvírání zpráv od správce daně. Lhůty jsou zde velmi krátké, stát 

chce dynamicky reagovat na podvody, proto je nutné rozšíření plné moci na komplexní 

aktivity týkající správy DPH, jelikož je zde nutná rychlá reakce na výzvu. Plátci mohou 

podávat kontrolní hlášení pouze elektronicky na podatelnu, lze využít i datovou schránku. 

3.5. Sankce 

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení, upravuje tuto situaci § 101g zákona o dani 

z přidané hodnoty, správce daně vyzve plátce k dodání. Zákon však nepíše, do kdy musí 

vyzvat, ale dává lhůtu k dodání 5 dnů. Po negativní odezvě přísnosti, bude tato lhůta 

upravena na 5 pracovních dní, pokud ji zákonodárci schválí.  Poplatník nemusí podávat 

kontrolní hlášení, pokud neuskutečnil žádný obchod, ale pokud dříve podával, správce daně 

ho může vyzvat a plátce musí odpovědět ve stejné lhůtě, že nezrealizoval žádný obchod 

a podat takzvané nulové kontrolní hlášení. Správce daně vyzve plátce, pokud má nějaké 

pochybnosti k tomu, aby plátce hlášení potvrdil, změnil či doplnil. 

Stát nejdříve nastavil sankce velmi přísně – 1 000 Kč za opožděné podání bez 

vyzvání správce daně a plátce ho podá sám. Pokuta 10 000 Kč pokud ho správce daně 

na nedodání upozorní, a to podle lhůty § 101g zák. č. 235/2004 Sb., tedy do pěti dní 

a plátce ho podá. Pokuta 30 000 Kč – pokud po vyzvání, neopraví či nedoplní své kontrolní 

hlášení dle přání úřadu, toto je tedy první sankce za neuposlechnutí výzvy úřadu. Předchozí 

sankce jsou za dodání všeho správně, jen opožděně a výše pokuty závisí, zda nás finanční 

úřad vyzve či ne. Pokuta 50 000 Kč – pokud po vyzvání přesto své kontrolní hlášení 

nepodá v náhradní lhůtě, tyto dvě sankce jsou bez možností správního uvážení a jsou 

přesně dány. Můžeme říci, že subjekt nesplnil lhůtu k dodání ve dvou výzvách. 

Ve správních uváženích použije úřad pokutu do výše 50 000 Kč, když plátce neodstraní, 

nedoplní chybné údaje po vyzvání správního úřadu a lhůty podání s následujícím 

kontrolním hlášením. Zákon také počítá s pokutou až do výše 500 000 Kč u toho, 

kdo závažně ztěžuje, a tím maří správu daní prostřednictvím kontrolního hlášení. 

Zákonodárce dbá, aby u správního uvážení úřad zohlednil závažnost následku, 

ale i součinnost subjektu. Zde má pokuta spíše vychovávat a likvidovat podvodné firmy, 

které za nedodáním něco skrývají či zdržují šetření vyměření daně. Pokud se dostane nějaká 
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firma do stádia totálního nezájmu či maření kontrolního hlášení, bude firma nemajetná 

s nízkou šancí na vymáhání pokuty. Přijde mi, že na pokuty doplatí spíše lidé, kteří jsou 

poctiví a jen to po formální stránce tolik neumí. Maximální výše 500 000 Kč mi přijde 

nízká, pro velké podvody je směšná, měla by být mnohokrát navýšena. Stát by měl 

do zákona zareflektovat, že když poctivý někdy opomene, je nemocný či na dovolené, 

výše pokuty se zváží. S absolutními vyššími číselnými pokutami obecně nesouhlasím, 

postižení pokutou by mělo mít charakter spravedlivý a znamenat pro všechny stejnou újmu 

a u výše pokuty by měl zákonodárce zohlednit nejen obrat či ziskovost firmy, ale zejména 

schválnost jednání a jeho důsledky. 

Samo ministerstvo uznalo přísnost a nevyváženost pokut a lhůt pro strany vztahu. 

Na jedné straně stát, kde lhůty po vyřízení jsou delší, na druhé straně plátce, 

který po velkém úsilí bude dostávat tvrdé pokuty za zpoždění či chybu za úkony 

kontrolního hlášení, které hradí na své náklady. Vláda dala podnět na Ministerstvo financí 

hned 13 dní po účinnosti kontrolního hlášení.31 

Odborná veřejnost vytýkala zákonu zejména striktnost pokut, vláda tedy podala 

pozměňovací návrh s institutem prominutí pokuty u pokut 10 000, 30 000 a 50 000 Kč, 

úředník tedy bude mít pravomoc zohlednit důvod pochybení plátce. Tato novela bude 

zřejmě účinná od 1. června 2018, bude se asi vztahovat i na případy před její účinností. 

Pokuta za pozdní podání bez vyznání správce daně bude zcela zrušena do účinnosti 

červnové změny, která obsahuje tuto pokutu a takzvaně umožnuje jedno prominutí. 

Jednou za rok se každý může bez sankce zpozdit. Zmírnění pětidenní lhůty se projeví tím, 

že se bude jednat jen o pracovní dny. Aby byl dodržen účel kontrolního hlášení, státní 

správa by měla dávat zpětnou vazbu o prověření faktur a potvrdit plátci, že je vše v pořádku 

či v řešení, tím by práce státní správy byla také kontrolována, zákon dává správci daně 

lhůtu tří let pro zánik povinností,32 což neplní účel hlášení a jeho dynamičnost. 

                                                           
31 Ministerstvo financí. Ministerstvo financí posílá do Sněmovny zmírnění sankcí u kontrolního hlášení 

[online]. [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/ministerstvo-

financi-posila-do-snemovny-23665 
32 § 101i zákon č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty. 
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3.6. Komunikace 

Komunikace probíhá vždy elektronicky, plátci se doručuje prostřednictvím datové 

schránky, či na email uvedený v kontrolním hlášení. U datových schránek platí desetidenní 

fikce doručení, pokud se uživatel do datové schránky nepřihlásil dříve, stačí se přihlásit, 

zpráva nemusí být přečtena. Při užívání datové schránky více osobami, fikce přihlášení 

do datové schránky vzniká přihlášením kohokoli. Zahraniční subjekty nemají datové 

schránky, musí si zřídit speciální email, či pověřit osobu z České republiky s datovou 

schránkou. Emailovou komunikaci považuji za veliký pokrok státní správy, ale aby ta vůle 

byla využívána co nejméně, doručení nastává okamžitě odesláním této zprávy, email také 

může spadnout do spamu, což státní správu nebude při opakované výzvě zajímat. 

3.7. Náležitosti kontrolního hlášení 

Dokument podáváme vždy elektronicky na elektronickou adresu podatelny, kterou 

zveřejní správce daně, formát a struktura je striktní,  informace nalezneme na webových 

stránkách správce daně. Kontrolní hlášení dělíme na řádné, opravné a následné. Různost 

vidíme v čase návaznosti na lhůtu odevzdání. 

Opravné kontrolní hlášení je odevzdáno ve lhůtě pro podání řádného přiznání, jinak 

řečeno, zjistíme-li chybu po odeslání hlášení, ale ještě ve lhůtě ji opravíme. Kontrolní 

hlášení můžeme dělit na části. V první části vyplňujeme údaje, které firma vyfakturovala 

a je z nich povinná odvést daň. Ve druhé části zase výdajovou stránku, za které faktury 

musela zaplatit, tedy uplatnit odpočet v DPH. Náležitosti dělíme na obsahové (podstatné 

údaje) a formální (správný procesní postup).33  Náležitosti jsou v legislativě zakotveny 

v §101d zákona o DPH, odstavec 1 stanoví, že plátce je povinen uvést předepsané údaje, 

nutné údaje budou a jsou upřesněny až ve formuláři správcem daně34. Tento postup je 

pochopitelný, správce daně může formulář upravovat dle potřeby, a ne procházet složitou 

legislativní schvalovací procedurou. Tento postup je praktický, o formuláři rozhodují ti, 

kteří s ním pracují. V první části je vždy potřeba vyplnit daňové identifikační číslo, 

                                                           
33 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
34 Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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číslo faktury, datum, kód režimu plnění a vyznačení základu daně a daň samotnou. Stejně je 

pak členěna druhá část, najdeme zde DIČ odběratele, číslo faktury určené k daňovému 

odpočtu. Při vystavení souhrnné faktury, na níž najdeme položky v různých daňových 

režimech, musíme údaje rozepsat do částí příslušného režimu DPH, takže nám vznikne 

situace, že stejná čísla faktur se mohou v souboru opakovat. Plátce vybere z nabídky 

pole příslušný kód předmětu (kód předmětu např. zlato – 1, stavební práce – 4, mobilní 

telefony – 14 apod.).35 

Z popisu zjistíme, že tyto údaje, které si mohly berní úřady na základě kontroly 

vyžádat, dostanou na náklady podnikatelů od všech bez větší námahy, rychle a levně. 

Z těchto údajů se snad nedá zjistit zcela obchodní tajemství, strategie, nápad, jelikož 

finanční úřad vidí jen komu za kolik, ale ne co a proč. Cílem dle důvodové zprávy je 

identifikovat rizikové sdružení osob, kteří žádají vratku. Finanční úřad by ale neměl vidět 

výše uvedené, tyto informace by měl kontrolovat jen v případech počítačově 

vygenerovaných. 

3.8. Náklady podnikatelů 

Náklady podnikatelů musíme rozdělit na náklady na zavedení a pak na náklady 

měsíční na vykázání kontrolního hlášení. Náklady kontrolního hlášení nejdou obecně říci, 

u velkých firem se jedná o velikou částku, nad 100 000 Kč, u malých 10 000 Kč. Z řad 

podnikatelů se ozývají negativní ohlasy, že se jedná o zbytečnou administrativu. Avšak 

podnikatelé je museli evidovat i v minulosti pro vypočtení daně. Argumentací ministerstva 

je, že novinkou je jen odeslání bernímu úřadu, což je dost drahé a pro stát velmi výhodné. 

Když se ale podíváme na náklady vzhledem k velikosti obratu firem, u velkých se jedná 

o zanedbatelnou částku, u malých podstatnější. Hospodářská komora uvádí údaj 

2,5 miliónu hodin práce na vykázání kontrolního hlášení, avšak tento údaj nám nic neřekne. 

S ohledem na novinku institutu kontrolního hlášení musíme počkat na jejich přesné 

náklady. Tyto náklady bude nutné rozdělit na firmy např. do 100 faktur měsíčně, 

do 500 faktur měsíčně, do 10 000, do 100 000 a nad 100 tisíc faktur měsíčně. Mezi těmito 

                                                           
35 LEDVINKOVÁ, Jana. DPH v příkladech k 1. 5. 2016. 
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hranicemi nám vznikne průměrná cena nákladů na fakturu, kde toto číslo již bude 

zajímavější. Podle průzkumu komory chtějí podnikatelé kompenzaci.36 

Pokud se podíváme na účel institutu kontrolního hlášení, jedná se především o boj 

proti daňovým únikům, což má zvýšit výběr daní. Dle mého názoru by stát mohl udělat 

vstřícný krok u firem do 1 000 faktur měsíčně, jelikož jejich náklady na mzdy účetní stát 

teoretického hlediska si ze 40 % stáhne do rozpočtu na odvodech, prakticky asi nižší číslo. 

Finanční kompenzací, že by se stát s poplatníkem o měsíční náklady rozdělil 50 % stát, 

50 % poplatník, slevy na dani ze zisku poplatníkovi na dani, pokud by byla odvedena. Toto 

opatření by mohlo být časově omezené např. po dobu 5 let. Stát získá kontrolním hlášením 

a elektronickou evidencí tržeb takové množství informací, které by nikdy sám nemohl 

získat. Vlastně na podnikatele převedl veškerou agendu, kterou by z velké části měli 

kontrolovat počítače, a úředník nastupuje jen v případě problému. Proto si myslím, 

že by Ministerstvo financí mělo postupně se zaběhnutím systému snižovat počty úředníků, 

jelikož jejich práce bude velmi usnadněna, někdy se však děje opak. Pokud mám o firmě 

veškeré informace o jejích tržbách v přímo v čase, a veškeré soupisy nákupů, myslím, 

že za tato data by měl stát podnikatele ocenit snížením firemní daně. 

                                                           
36 Odhad nákladů podnikatelů dle hospodářské komory [online]. [cit. 2016-10-14]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/ekonomika/404239-kontrolni-hlaseni-stala-podnikatele-miliardy-korun-a-miliony-

hodin-casu.html 
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4. Režim přenesené daňové povinnosti 

Režim přenesené daňové povinnosti oproti kontrolnímu hlášení, který je institutem 

zcela novým a jehož vývoj a úpravy lze předpokládat (např. první změnou jsou 

již avizované zmírnění sankcí pro plátce), je režim již fungující a můžeme pozorovat jeho 

vývoj a rozšiřování. Režim přenesené daňové povinnosti je režimem specifickým, 

zvláštním a od běžného režimu se odlišuje v tom, že v případě dodání zboží a služeb 

uvedených mezi plátci, se mění povinnost přiznání a odvedení daně z poskytovatele 

na příjemce plnění.37 

V běžném režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné 

zdanitelné plnění poskytovatel (prodejce zboží, poskytovatel služeb).38 Režim přenesené 

daňové působnosti se postupně zavádí na další zboží a služby, i když se jedná o způsob 

složitější. 

Směrnice rady 2006/112/ES o dani z přidané hodnoty, která obsahuje celou 

problematiku o této dani, hovoří o přenesené daňové povinnosti. Přenesená daňová 

povinnost je jedna z prostředků proti daňovým podvodům. Přenesenou daňovou povinnost 

můžeme najít pod odbornějším pojmem – reverse charge. Její odlišnost spočívá v tom, 

že povinnost uskutečnění plnění (přiznání a odvedení daně) se přenáší z plátce, 

který výrobek či službu poskytuje, na plátce, který službu přijímá.39 

Reverse charge se vztahuje i na následující obchody, pokud není obchod přerušen 

neplátcem DPH. Pokud je tedy konečný spotřebitel neplátce daně z přidané hodnoty, 

reverse charge se nepoužije a daň odvede plátce jako v běžném režimu. Směrnice rady 

2006/112/ES zavádí tento režim obligatorně v článcích 195–198, následující články však 

umožňuji posouzení jednotlivých členských států. Směrnice rozlišuje tuzemský 

a přeshraniční reverse charge. 

                                                           
37 BENDA, Václav a Růžena HRŮŠOVÁ. DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení 

daňové povinnosti a kontrolní hlášení.  
38 Finanční správa. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 

§ 92e zákona o DPH [online]. [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-

pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-

povinnosti/informace-gfr-a-mf-k-rezimu-preneseni-da-613 
39 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. 
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V článku 195 najdeme obligatorní přeshraniční reverse charge, který se uskutečňuje 

na dodávky (plynu, tepla, elektřiny) prostřednictvím soustavy, kdy příjemcem je osoba 

povinná k dani.40 Jedná se o komodity, které celní správa nemůže hmotně zachytit, 

a tedy obtížně zkontrolovat. Místem plnění považujeme takové místo, kde je plyn, elektřina 

spotřebována, a když se jedná o obchodníka, tak kde se komodita přeprodává.41 

Následující článek 196 s odkazem na článek 44 se vztahuje na poskytování služeb, 

kde v místu plnění je rezident příjemcem, při vysvětlení toho článku se za místo plnění 

považuje sídlo osoby. Sídlo osoby zde můžeme dělit na formální, to oficiálně zapsané, 

a materiální, to, kde je skutečně ekonomická činnost vykonávána. Článek počítá s oběma 

sídly, pokud ani jedno není známo, považujeme místo, kde se příjemce obvykle zdržuje.42 

Následující článek 197 se zabývá plněním přeshraničním při dodávkách zboží, 

kdy příjemce je plátcem či osoba identifikovatelná pro účely daně z přidané hodnoty v zemi 

příjemce, a byla na toto plnění vystavena faktura.43 V případě složitějších vícestranných 

obchodů je daň povinen odvést poslední odběratel, povinnost odvedení daně se tedy 

každým prodejem odsouvá na konečného odběratele. Předpoklady jsou identifikace osoby 

pro daň z přidané hodnoty a formální správnost daňového dokladu. Je nutné dodržení 

článků směrnice 220–236 o DPH, kde je nutný odkaz na národní ustanovení.44 Formálnost 

dokladů nemůže být striktní, pokud vystavovatel faktury vystaví formálně špatně, 

ale vystavovateli a příjemci muselo být zřejmé, že se jedná o reverse charge, příjemce 

se nemůže odvolávat na formální chybu a povinnost odvést daň mu neodpadá. 

Poslední článek 198, kterým jsou státy povinně závazné, se zaměřuje na investiční 

zlato. Jedná se o plnění mezi osobou povinnou k dani, která je účastníkem vázaného trhu, 

a jinou osobou povinnou k dani. Státy určí osobu, která je povinna přiznat daň. Zlato jako 

komodita je velmi specifická, členské státy zde mají relativní volnost stanovení ryzosti 

                                                           
40 Čl. 195, směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
41 BERGER, Wolfgang, Caroline KINDL a Marian WAKOUNIG.. Směrnice ES o dani z přidané hodnoty: 

praktický komentář. 
42 Čl. 195, čl. 44 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 
43 Čl. 197, 141 čl. 40 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 
44 BERGER, Wolfgang, Caroline KINDL a Marian WAKOUNIG.. Směrnice ES o dani z přidané hodnoty: 

praktický komentář. 
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a přenesení daňové působnosti, týká se to národních i mezinárodních obchodů. Zlato jako 

nejoblíbenější komodita má např. výjimku i u nás, kdy investiční zlato je u nás od daně 

osvobozeno, ale např. investiční stříbrné slitky už nejsou, jelikož stříbrno se bere ještě jako 

průmyslový kov. Výše jsme hovořili o obligatorním zavedení pro všechny členské státy při 

přeshraničních obchodech, nyní se zaměříme na zavedení na vůli členských států, budeme 

hovořit o tuzemském reverse charge. Rozdělujeme tedy tuzemský reverse charge na dvě 

skupiny, a to předpokládaný dle článku 199, a jiné zboží i služby, o které státy musí 

individuálně požádat unii.45 Článek 199 uvádí široký výčet činností od provedení 

stavebních prací, poskytování pracovníků a dodávání různých materiálů, nemovitostí 

či jiných aktivit přesně uvedených v článku 199.46 

4.1. Tuzemský reverse charge v zákoně o dani z přidané hodnoty 

Zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., zákona o dani 

z přidané hodnoty, zakotvuje přenesenou daňovou působnost do českého právního řádu. 

Český parlament využívá možnosti, která mu dává směrnice rady 2006/112/ES.47 Česká 

republika po vzoru okolních států využívá možnosti zavedení režimu přenesené daňové 

povinnosti, která se u nás zavádí od 1. 4. 2011 v ustanovení § 92a – § 92g zákona o dani 

z přidané hodnoty. V § 92a najdeme obecná pravidla pro jeho používání48, § 92b zahrnuje 

přenesenou daňovou povinnost pro dodání zlata, kde zákon určuje minimální ryzost 

333 tisícin v neopracované podobě49 či v podobě investiční (cihličky, mince, medaile). 

Pro dodávání České národní bance se tento zvláštní režim nepoužije.50 

                                                           
45 Čl. 395 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
46 Čl. 199, čl 44 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 
47 Čl. 199 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
48 Finanční správa. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 

§ 92e zákona o DPH [online]. [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-

pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-

povinnosti/informace-gfr-a-mf-k-rezimu-preneseni-da-613 
49 §92b č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty. 
50 § 92 odstavec 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platnost do 31. 12. 2014. 



 

37 

Režim přenesené daňové povinnosti je použit pro dodání zboží uvedené v příloze 

č. 5 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.51 Tato příloha má velmi široký výčet věcí, jedná 

se o různé dodání šrotu z různých kovů. Z přílohy je zřejmé, že přenesená daňová 

povinnost se používá při obchodem náchylnějším k podvodům. Každé zboží má svůj kód 

nomenklatury, jedná se o číselné kódy uvedené v příloze, avšak je pozoruhodné, že všechny 

nejsou stejně dlouhé, což zvyšuje pravděpodobnost chyby v podání. O osm měsíců 

později se režim přenesené daňové povinnosti vztahuje na poskytnutí stavebních 

a montážních prací mezi tuzemskými plátci. Při poskytování stavebních nebo 

montážních prací, pro použití režimu přenesené daňové povinnosti, musíme podřadit 

pod číselné kódy – klasifikace produkce CZ – CPA 41 – 43.52 

Kód CZ – CPA 41 zahrnuje výstavbu nových objektů, bytových či nebytových. 

CZ – CPA 42 se uplatňuje na inženýrské stavby a kód CZ – CPA 43 na téměř všechny 

ostatní práce.53 Klasifikace CZ – CPA je přístupná na webových stránkách Českého 

statického úřadu. 

4.2. Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb., 

s účinností od 1. ledna 2015 a také částečně od 1. ledna 2016. Hlavní novelizaci spatřujeme 

v tom, že reverse charge dělíme na režim trvalý a dočasný. 

Vláda může nařízením rozšiřovat okruh zboží a služeb, které do tohoto režimu patří 

a také toho využívá. Legislativu najdeme nejen v zákoně o dani z přidané hodnoty, ale také 

v nařízení vlády a také doporučuji číst sdělení na webových stránkách finanční správy.54 

Formální rozdíl v přenesené daňové povinnosti spatřujeme v tom, že plátce, pro kterého je 

plnění uskutečněno, doplňuje výši daně a odpovídá za ni. Pokud tedy vystavujeme fakturu 

někomu v přenesené daňové působnosti, nevyznačujeme za daň, jen napíšeme, že se jedná 

o přenesenou daňovou povinnost. Od začátku roku 2016 se rozšiřuje systém o případy, 

                                                           
51 § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platnost do 31. 12. 2014. 
52 § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platnost do 31. 12. 2014. 
53 LEDVINKOVÁ, Jana, Zdeněk KUNEŠ a Zdeněk VONDRÁK. Abeceda DPH. s. 233. 
54 BENDA, Václav a Růžena HRŮŠOVÁ. DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení 

daňové povinnosti a kontrolní hlášení. s. 100. 
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kdy se subjekt rozhodne využít volby podle §56 odst. 5 zákona o DPH a při dodání 

nemovité věci se uplatní daň. Jedná se tedy o případy, kdy plátce, jako prodávající svým 

rozhodnutím uplatňuje daň, kdy je běžně osvobozena od daně přidané hodnoty. Jsem 

zastáncem plošného zavedení režimu, ale domnívám se, že při postupném zavedení jsou 

důležitější věci než nemovitosti, jelikož zrovna nemovitost lze pro finanční správu dobře 

zachytit na rozdíl od jiných produktů. Režim přenesené daňové povinnosti nacházíme 

v § 92a, kterým se rokem 2016 nemění, jelikož obsahuje podmínky pro vznik, které jsou 

totožné, následují § 92 odlišujícími písmeny, kde se jsou určeny jednotlivé druhy zboží 

a služby, které tomuto režimu podléhají (92b – 92g). Poskytovatel plnění vystaví fakturu 

zcela běžnou, ale u údajů výše daně uvede sdělení, že daň je povinen odvést a přiznat 

příjemce zboží či služby a za správnost odvedené daně odpovídá právě příjemce plnění, 

tedy plátce daně. Právě příjemce, tedy i plátce, má logicky povinnost daň odvést, pokud 

nepředprodá znovu s přenesenou daňovou působností. Režim přenesené daňové působnosti 

použijeme u vybraných plnění, pokud tato plnění dodává plátce jinému plátci, nebo pokud 

je dodáno s místem plnění v tuzemsku, a když osoba není tuzemská, má povinnost 

k registraci k dani z přidané hodnoty. 

4.2.1. Trvalý režim v přenesené daňové povinnosti 

Pod trvalý režim přenesené daňové působnosti řadíme plnění, které nejsou nijak 

časově omezené. Trvalý režim vyplývá ze směrnice rady 2006/112/ES a je legislativně 

uchycen v zákoně o dani z přidané hodnoty § 92 písm. b – § 92 písm. e. Do trvalého režimu 

řadíme dodání zlata,55 tento režim se nepoužije na běžné zlatnické výrobky, prsteny, řetízky, 

vztahuje se jen na velké obchody se surovým zlatem. Zařazujeme zde také zboží a služby 

dle přílohy č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty např. odpadový materiál ze skla, z plastu, 

kovu a poskytování stavebních a montážních prací a dodání nemovité věci, že plátce 

využije možnosti § 56 odstavce 4 zákona o dani z přidané hodnoty. 

                                                           
55 § 92b odstavec 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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4.2.2. Dočasný režim v přenesené daňové působnosti 

Na základě článků směrnic 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES mohou státy 

použít dočasný režim přenesené daňové působnosti. Vláda nařízením 361/2014 Sb. zařazuje 

do režimu přenesené daňové povinnosti převod povolenek na emise skleníkových plynů, 

dodání certifikátů elektřiny, dodání elektřiny nebo plynu distribučními sítěmi.56 

Od 1. dubna 2015 se tento zvláštní režim používá i na dodání zboží. Jedná 

se o zboží – komponenty do zařízení pro automatické zpracování dat, poté prodej tabletů, 

počítačů, notebooků, telefonů, herních konzolí, kovů, obilovin a technických plodin, 

včetně olejnatých semen a cukrové řepy, pokud základ daně přesahuje 100 000 Kč.57 

Od 1. září 2015 se zde také zařazuje dodání cukrové řepy pod kódem nomenklatury celního 

sazebníku 121291. 

Na základě § 92f do dočasného režimu řadíme zboží a služby uvedené v příloze 

6 zákona o dani z přidané hodnoty, která vláda na základě zmocnění článku 199a směrnice 

upravuje nařízením. Český zákonodárce využil téměř všech deseti plnění, která směrnice 

umožnuje, a v příloze téměř obsáhl celý výčet článku 199a. Zařazujeme sem převod 

povolenek na emise skleníkových plynů, dodání mobilních telefonů, dodání zařízení 

s integrovanými obvody, dodávání plynu a elektřiny, ale i jejich certifikátů, poskytování 

telekomunikačních služeb (ne běžných pro zákazníky, viz níže), dodávání klasických 

počítačů, laptopů, tabletů, ale i herních konzolí, dodávání komodit jako obiloviny 

a technické plodiny, řepy, ale také kovy surové (vytěžené), ale i polozpracované.58 Zboží je 

vymezeno kódem nomenklatury celního sazebníku a vyjádřeno slovně. Limit u všech 

plnění je 100 000 Kč, pokud je tedy cena veškerého dodávaného zboží vyšší, aplikujeme 

zvláštní režim.59 Tento limit bych osobně snížil na hranici 1 000 € v rámci Evropské unie. 

Jediná kategorie, která není omezena limitem 100 000 Kč, je převod emisních povolenek,60 

                                                           
56 Nařízení vlády ze dne 22. 12. – 361/2014 Sb. – vláda nařizuje podle paragrafu 92f zákona č. 235/2004 Sb. 
57 Příloha č. 6 zákona č. 235/2004 sbírky. 
58 Příloha č. 6 zákona č. 235/2004 sbírky. 
59 § 2 odstavec 2 nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodaní zboží anebo poskytnutí služeb pro použití 

režimu přenesené daňové působnosti. 
60 § 2 odstavec 1 nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodaní zboží anebo poskytnutí služeb pro použití 

režimu přenesené daňové působnosti. 
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kde tento limit není dán. S tím lze souhlasit, jelikož obchody s emisními povolenkami 

se dějí hlavně mezi velkými firmami s vlastními výrobními halami, proto se nebudou 

vztahovat na drobnější podnikatele, které by legislativa mohla více zatěžovat. Nejnovějším 

rozšířením režimu přenesené daňové povinnosti je na poskytování vybraných služeb 

elektronických komunikací (telekomunikačních služeb), vláda mění dosavadní nařízení 

361/2014 Sb., které je účinné od 1. října 2016. Novela pružně reaguje na skutečnost 

ze zjištěných podvodů v této oblasti a z obavy z přesunu těchto podvodů i ze zahraničí 

na naše území. Režim přenesené daňové působnosti budou služby jen na velkoobchodní 

úrovni, nedotknou se běžného poskytování služeb konečným osobám. Tyto 

telekomunikační služby řadíme pod kód 21.61 Rozdělujeme tedy dočasný reverse charge, 

který je předpokládaný, výše uvedený, a ten, kde státy musí žádat o svolení o zavedení. 

Ten rozdělujeme na mechanismus rychlé reakce a běžné schvalování dle článku 395 

směrnice 2006/122/ES. 

Udělování výjimky zařazení do režimu reverse charge 

Článek 395 směrnice 2006/122/ES umožnuje a určuje postup, aby členské státy 

požádaly radu o udělení výjimky na zavedení přenesené daňové působnosti na nějaké zboží 

a služby, která tato směrnice nepřepokládá.62 Pokud chce členský stát zavést režim 

přenesené daňové povinnosti, podá Komisi žádost. V žádosti uvede všechny potřebné 

údaje, pokud se Komise domnívá, že je třeba podání doplnit, informuje o tom žadatelský 

stát do 2 měsíců. Po obdržení všech podkladů informuje Komise členský stát o úplnosti 

žádosti ve lhůtě 1 měsíce a podstupuje žádost ostatním členským státům.63 Do tří měsíců 

od přijetí kompletní žádosti Komise předloží žádost Radě, popřípadě i se svými námitkami. 

Celý proces musí být vyřízen do 8 měsíců od podání kompletní žádosti. Česká republika 

                                                           
61 Finanční správa. Vláda dnes schválila rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na poskytnutí 

telekomunikačních služeb [on-line]. [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-

sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2016/vlada-dnes-schvalila-rozsireni-rezimu-pr-7494 
62 Čl. 395 směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
63 Čl. 395 odstavec 2, směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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zkusila využít postup dle čl. 395 směrnice Rady 2006/112/ES, snažila se podřadit pohonné 

hmoty nejen pro automobily, ale také letecký benzín, ale nebylo jí vyhověno. 

Mechanismus rychlé reakce 

Oproti tomu mechanismus rychlé reakce je rychlejší a pružnější než postup dle 

článku 395 směrnice 2006/112/ES. Mechanismus rychlé reakce je dle § 92g.64 Vláda ho 

využije, pokud Evropská komise potvrdí, jinak řečeno souhlasí, s podřazením do tohoto 

zvláštního režimu, který má zamezit proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům.65 

Mechanismus rychlé reakce může být nařízen maximálně na 9 měsíců. Rozdíl 

v mechanismu rychlé reakce a postupu podle článku 395 spatřuji v tom, že mechanismus 

rychlé reakce má flexibilněji zakročit proti daňovým únikům, oproti tomu delší procesní 

postup dle směrnice má za cíl usnadnění a zjednodušení vedení a výběru daní. Pokud chce 

vláda využít tento mechanismus, musí ho předem projednat s Evropskou komisí, která buď 

souhlasí či může mít výhrady. Evropské komise pravděpodobně zváží nutnost toho 

podřazení a také jak by to dopadlo na okolní státy a v důsledku na celou Evropskou unii. 

Mechanismus rychlé reakce není daňový nástroj, jedná se jen o urychlení legislativy, 

aby se mohly pod systém podřadit další služby. I když se považuje mechanismus 

rychlé reakce za rychlý, myslím, že se jedná jen o vytvoření a posouzení dané kategorie, 

a ta by měla být rychlejší. 

4.3. Zákonné opodstatnění v nařízení vlády 

Jak jsme výše uvedli, vláda může zařadit zboží a služby do zvláštního režimu 

na základě vládního nařízení. Daně jsou zásahem do základních lidských práv, „daně 

a poplatky lze ukládat jen na základě zákona“, toto ustanovení najdeme v Listině 

základních práv svobod v článku 11 odstavec 5. Vláda se při provádění zákona opírá 

o Ústavu o článek 78 „k provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat 

nařízení“. Vláda svým nařízením zařazuje do přenesené daňové působnosti další produkty 

a služby. Ústavní soud už narazil na problematiku daní v nálezu malé pivovary ÚS 3/95. 

                                                           
64 § 92g zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004. 
65 § 92g zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004. 



 

42 

Ústavní nález se dělil na dvě části, rozdílnost spotřební daně na základě velikosti produkce, 

která pro nás není podstatná. Pro mou diplomovou práci je zajímavá druhá část nálezu, a to, 

že Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství vydalo vyhlášku, kterou ústavní soud 

zrušil s odůvodněním, že neměly zákonné zmocnění. Tento případ není obdobný, daně 

a poplatky lze sice ukládat na základě zákona dle listiny, ale vláda svým nařízením daně 

neukládá, nemění jejich výši, jen mění procesní formálnost daně, která je již předem 

předpokládána směrnicí, ne její výše či okruh subjektů, na které se se daň vztahuje. 

4.4. Judikatura Evropského soudního dvora 

Propojení legislativy Evropské unie s Českou republikou není jen pomocí směrnic 

a nařízení, ale zdrojem práva se samozřejmě stává rozhodnutí Evropského soudního dvora, 

které najdeme pod užívanou zkratkou ESD. K Evropskému soudnímu dvoru se soudy 

mohou obracet s předběžnou otázkou, pokud není výklad směrnic a nařízení a je potřeba 

něco řešit. Jedním z důležitých rozhodnutí je případ Bockenmuhl, který není tak teoretický 

jako mnoho jiných rozhodnutí, ale velmi praktický pro plátce daně. Jednalo se o případ, 

kdy si Německá stavební firma najímala služby (které spadaly pod reverse charge) 

od společnosti se sídlem v Anglii a tato společnost měla britské daňové identifikační číslo. 

Majitel firmy pan Bockenmuhl, najímal služby, které spadaly pod režim přenesené daňové 

působnosti, a tak byly pro něj daňově neutrální. Na jedné straně daň přichází, na druhé 

odchází, proto pan Bockenmuhl žádal o vrácení daně z přidané hodnoty a následné 

odvedení. Německý finanční úřad při kontrole zjistil, že údaje o britské společnosti 

na faktuře byly jiné, jiné bylo i sídlo společnosti, než bylo uvedeno v obchodním rejstříku. 

Finanční úřad zkoumal britskou společnost, která měla platné anglické DIČ. Německý 

finanční úřad neuznal neutrální transakci pana Bockenmuhla, žádal po něm daň na výstupu, 

ale nevrátil mu ji na vstupu, jelikož rozhodl, že služby sice byly poskytnuty, ale byly 

poskytnuty jiným podnikatelským subjektem a ne společností fakturující. Panu 

Bockenmuhlovi dal první soud proti finančnímu úřadu za pravdu, soud neuznal, že faktury 

byly vydány jinou osobou, než která služby provedla, finanční úřad se obrátil na odvolací 
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soud a ten předložil předběžnou otázku na Evropský soud.66 Evropský soud judikoval, 

že členské státy mají pravomoc si ve své legislativě stanovit požadavky, které musí být 

na daňovém dokladu, ale nesmí to být takové podmínky, které by znesnadňovaly obchod 

mezi státy. Státy tedy mají povinnost nevytvářet překážky pro obchod, a nepožadovat 

speciální formální podmínky pro daňové podklady. 

4.5. Pilotní projekt v rámci Evropské unie 

Bývalý ministr financí Andrej Babiš, který je velkým zastáncem režimu přenesené 

daňové povinnosti, dlouhodobě kritizuje Evropskou unii, že neumí pružně podřazovat další 

zboží a služby, které vykazují znaky velké podvodnosti, pod systém reverse charge. 

Podobný pilotní projekt chtělo vyzkoušet v roce 2008 i Rakousko, ale nebylo to zde 

politicky dosaženo.67 Česká republika již v roce 2015 byla s rozšířením reverse charge 

odmítnuta, ale v roce 2016 je na dobré cestě k zavedení plošné přenesené daňové 

působnosti v rámci pilotního projektu v Evropské unii. Pilotní projekt znamená, 

že by Česká republika zavedla reverse charge na všechno zboží a služby, které jsou v platbě 

vyšší než 10 000 €, a v rámci Evropské unie by byla jediná.  Další státy by nás buď dle 

našich výsledků následovaly nebo by se to zrušilo i u nás. V současné době má vláda velmi 

svázané ruce v použití na další zboží a služby, u kterých by to chtěla zavést. S pilotním 

projektem plně souhlasím, ale při rychlosti zavádění změn nevíme, zda a kdy ho můžeme 

očekávat. Daň z přidané hodnoty je daní harmonizační, Evropská unie by zde měla být více 

aktivní, jelikož se jedná o evropský problém, kde o daně přichází celá Evropská unie. 

Kdyby byl u nás pilotní projekt zaveden, ukázalo by se, zda je to cesta správným směrem 

či nikoli. Pravděpodobně by se karuselové podvody přemístily do jiných států, podnikatelé 

by měli jednodušší legislativu, možná by pár drobnějších obchodníků snižovalo hodnotu 

faktury pod uvedenou hodnotu, ale to by nevadilo. Správnější by dle mého názoru bylo, 

kdyby nebyl zkušební pilotní projekt zaveden jen u nás, ale třeba ještě v jednom státě 

                                                           
66 Uplatnění nároku na odpočet DPH u služeb podléhajících reverse-charge [online]. [cit. 2018-02-02]. 

Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d1328v1304-uplatneni-naroku-na-odpocet-dph-

u-sluzeb-podlehajicich-reverse-charge/ 
67 Česko v EU prosadilo boj proti daňovým únikům. Babiš navrhl, aby Češi vyzkoušeli reverse charge jako 

pilotní projekt [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65104990-cesko-v-eu-

prosadilo-boj-proti-danovym-unikum-babis-navrhl-aby-cesi-vyzkouseli-reverse-charge-jako-pilotni-projekt 
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v západní Evropě a další v severské zemi, aby byl výsledek znán i z jiného prostředí 

a rozdílnost v obchodování mezi státy se zvláštním režimem. 

4.6. Přínosy a problematika reverse charge 

Dle mého názoru je legislativa velmi složitá a princip fungování přenesené daňové 

povinnosti je jednoduchý, ale podřazování pod jednotlivé kódy nomenklatury a zařazení 

jednotlivých věcí z ní dělají systém velmi složitý. Je proto obtížné v běžném obchodě 

posoudit, zda toto do režimu vůbec spadá a to nejen svým  názorem, ale i s názorem našeho 

obchodního partnera. Zákon dává možnost, zda se budou oba obchodní partneři domnívat, 

že zdanitelné plnění do toho režimu spadá, právní fikci podřazení do režimu, pokud jednají 

ve shodě.68 Pokud se neshodnou a chtějí mít jistotu, mohou využít právní rady – závazného 

posouzení. Předmětem závazného posouzení je určení Generálním finančním ředitelstvím, 

zda spadá či nespadá do režimu za správní poplatek 10 000 Kč. Dříve tato žádost byla 

omezena jen na posouzení na odpadový materiál nebo šrot, a od 1. ledna 2015 se může 

žádat o posouzení všeho.69 Myslím si, že je to logické a díky vyššímu správnímu poplatku 

určitě nebude státní správa zneužívána. Na výši poplatku je jasně vidět složitost systému, 

kdy i Generální finanční ředitelství jako odborník má výdaje na podřazení, což nemohou 

zvládnout běžní plátci sami. Tradiční vyzkoušený způsob výběru daně z přidané hodnoty 

ve formě odvádění a vrácení, kde se vlastně u konečného produktu DPH mezi státem 

a výrobcem několikrát prostřídalo, je pravděpodobně na cestě k postupnému ústupu. Tento 

způsob je dobrý, je jednodušší, pro plátce daně jednodušší administrativa, peníze státní kasa 

dostává průběžně a průběžné zase odvádí. Bohužel s vynalézavostí plátců a s velkým 

propojením mezinárodních trhů potřebuje tento systém inovaci. Režim přenesené daňové 

povinnosti je v zásadě jednoduchý, ale dle mého názoru je pro podnikatele velmi složitý. 

Nejsem zastáncem výjimek, různých sazeb a systémů. Právě dvoukolejnost systému, 

režimu běžného a režimu reverse charge, dělá největší problémy plátcům, ale i správcům 

daně. Podřazování plnění pod celní kódy, neustále měnící se legislativa. Byl bych 

                                                           
68 Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 – § 92 odstavec 2. 
69 BENDA, Václav a Růžena HRŮŠOVÁ. DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení 

daňové povinnosti a kontrolní hlášení. s. 118. 
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pro zavedení jednoho systému v rámci DPH nad určitou částku, částku 10 000 € bych snížil 

na polovinu a zavedl bych plošný režim přenesené daňové působnosti daně z přidané 

hodnoty. Netvrdím, že je to lepší systém, naopak, je složitější, ale u některých 

plnění svádějících k podvodům je prostě nutný a souhlasím s jeho plošným zavedením 

v budoucnu. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci nejdříve vysvětluji daně jako obecný institut včetně jejich 

historie. Ukazuji postupný vývoj berní soustavy k lepšímu pochopení následujícího textu. 

Státní aparát s rostoucím sociálním systémem přichází s neustále vyšším a zejména 

podrobnějším výběrem daně. Státy kvůli potřebnosti plnění rozpočtů musí trestat daňové 

úniky, bojovat s nepoctivostí v podnikání, aby se mohli schopní a poctiví podnikatelé více 

prosazovat, vzájemně si konkurovat, a ne aby se dařilo neschopným, nepoctivým a stále 

více „drzejším“ subjektům, které nepoctivě odvádějí na daních méně, než by měly 

ve skutečnosti odvést. 

Ve své diplomové práci posuzuji složitost systému daně z přidané hodnoty u nás, 

různé sazby, které dávají prostor pro nepoctivost, a časté novelizace zákona o dani 

z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení hodnotím kladně jako nutný a potřebný institut. 

Avšak, i když první možné hodnotící výsledky z údajů Ministerstva financí vypadají 

pozitivně, tak dle mého názoru podhodnocují výnosy. Docházím k závěru, že institut 

kontrolního hlášení není protiprávní z hlediska ústavnosti, rozcházím se s názory poslanců 

a senátorů, že je to obdobný případ jako s kaucí u pohonných hmot, kterou Ústavní soud 

zrušil. V kontrolním hlášení nacházím velkou nespravedlnost právního vztahu na straně 

plátce, který má lhůty po vyzvání mnohem přísnější než státní správa, přičemž plátce nemá 

zpětnou odezvu pro kontrolu. Snížil bych hranici u kontrolního hlášení z 10 000 Kč 

na 5 000 Kč. U elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení,  stát přenáší více zátěže 

na podnikatele, čímž získává v elektronické podobě mnoho údajů zcela zdarma, a velmi 

si ulehčuje prověřovací a daňovou kontrolu. Stát by měl za to plátcům poskytnout 

kompenzaci snížením daně. Nesouhlasím s tím, že stát daňovými opatřenými získá citlivé 

údaje v rozporu s Listinou základních práv a svobod, ale volám po důsledné kontrole toho, 

kdo má k nim umožněn přístup. Navrhuji, aby plátce daně dostával zpětnou vazbu 

od správce daně i v případě, že je vše v pořádku, aby byla kontrola, zda dodržují právní 

vztah obě strany a plátce nevytváří hlášení, které nikdo nezpracovává. 

Vykládám si jinak účel projevů opozičních poslanců v poslanecké sněmovně, kde je 

sice legislativně dáno, že jim právo projevu nesmí být odepřeno, ale musíme číst zákon 
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v jeho účelu, a proto s upřením tohoto práva souhlasím. Docházím k závěru, že režim 

přenesené daňové působnosti je systém v dnešní době zcela nutný. Současný dominantní 

systém na základě plateb a odpočtů považuji za zastaralý a náchylný k podvodům. Podvody 

páchají osoby právnické, na které sice legislativa teoreticky dosáhne, ale prakticky z nich 

nedostane nic a většinou se neví, kdo za nimi stojí. Postupné rozšiřování zboží a služeb pod 

režim přenesené daňové působnosti nařízením vlády mi přijde dost nešťastné, běžný plátce 

nemá šanci vše řádně sledovat, vše se pořád tiše mění. Podřazování pod jednotlivé kódy mi 

přijde velmi obtížné, špatně srozumitelné, běžný plátce se v tom nemůže dobře orientovat, 

sám stát sice pomoc nabízí, ale za cenu 10 000 Kč, a tím vlastně sám uznává, že to není 

jednoduchá záležitost. Stát by měl jít cestou komplexní úpravy, měl by zavést plošně 

přenesenou daňovou povinnost na všechny druhy zboží a služby fakturované mezi plátci 

daně, čehož Ministerstvo financí chce dosáhnout, ale toto je podřízeno Evropské unii. 

Souhlasím také se zavedením pilotního projektu pro Českou republiku. 



 

48 

Seznam použitých zkratek 

 

DPH   Daň z přidané hodnoty  

ESD   Evropský soudní dvůr 
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Kontrolní hlášení a reverse charge v právním režimu DPH 

Abstrakt 

V úvodní části mé diplomové práce nejdříve vysvětluji daně jako obecný institut 

včetně jejich historie a zaměřuji se na postupný vývoj berní soustavy. Státní aparát 

s rostoucím sociálním systémem přichází s neustále vyšším a zejména podrobnějším 

výběrem daně. Státy kvůli potřebnosti plnění rozpočtů musí trestat daňové úniky, bojovat 

s nepoctivostí v podnikání, aby se mohli schopní a poctiví podnikatelé více prosazovat, 

vzájemně si konkurovat. 

Dále posuzuji složitost systému daně z přidané hodnoty u nás, různé sazby, které 

dávají prostor pro nepoctivost, a časté novelizace zákona o dani z přidané hodnoty. 

Kontrolní hlášení hodnotím kladně jako nutný a potřebný institut. Docházím k závěru, 

že institut kontrolního hlášení není protiprávní z hlediska ústavnosti, rozcházím se s názory 

poslanců a senátorů, že je to obdobný případ jako s kaucí u pohonných hmot, 

kterou Ústavní soud zrušil. V kontrolním hlášení nacházím velkou nespravedlnost právního 

vztahu na straně plátce, který má lhůty po vyzvání mnohem přísnější než státní správa, 

přičemž plátce nemá zpětnou odezvu pro kontrolu. Snížil bych hranici u kontrolního 

hlášení z 10 000 Kč na 5 000 Kč. U elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení, stát 

přenáší více zátěže na podnikatele, čímž získává v elektronické podobě mnoho údajů zcela 

zdarma, a velmi si ulehčuje prověřovací a daňovou kontrolu. Stát by měl za to plátcům 

poskytnout kompenzaci snížením daně. Nesouhlasím s tím, že stát daňovými opatřenými 

získá citlivé údaje v rozporu s Listinou základních práv a svobod, ale volám po důsledné 

kontrole toho, kdo má k nim umožněn přístup. Navrhuji, aby plátce daně dostával zpětnou 

vazbu od správce daně i v případě, že je vše v pořádku, aby byla kontrola, zda dodržují 

právní vztah obě strany a plátce nevytváří hlášení, které nikdo nezpracovává. 

Zcela jinak chápu účel projevů opozičních poslanců v poslanecké sněmovně, kde je 

sice legislativně dáno, že jim právo projevu nesmí být odepřeno, ale je potřeba číst zákon 

v jeho účelu, a proto s upřením tohoto práva souhlasím. Taktéž docházím k závěru, 

že režim přenesené daňové působnosti je systém v dnešní době zcela nutný. Současný 
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dominantní systém na základě plateb a odpočtů považuji za zastaralý a náchylný 

k podvodům. Postupné rozšiřování zboží a služeb pod režim přenesené daňové působnosti 

nařízením vlády mi přijde dost nešťastné, běžný plátce nemá šanci vše řádně sledovat, 

vše se pořád tiše mění. Podřazování pod jednotlivé kódy mi přijde velmi obtížné, 

špatně srozumitelné, běžný plátce se v tom nemůže dobře orientovat, sám stát sice pomoc 

nabízí, ale za cenu 10 000 Kč, a tím vlastně sám uznává, že to není jednoduchá záležitost. 

Stát by měl jít cestou komplexní úpravy, měl by zavést plošně přenesenou daňovou 

povinnost na všechny druhy zboží a služby fakturované mezi plátci daně. Souhlasím také 

se zavedením pilotního projektu pro Českou republiku. 

 

Klíčová slova: Kontrolní hlášení, režim přenesené daňové povinnosti 
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Review statement and reverse charge in the VAT legal regime 

Abstract 

In my thesis I first explain taxes as a general institute, including their history. 

For better understanding of the following text I point out the progressive development 

of the berthing system. State apparatus with a growing social system comes with constantly 

higher and especially more detailed tax collection system. Countries, due to the need 

of implementing their budgets, must punish tax evasion and fight dishonesty in business 

to enable more capable and more honest entrepreneurs to compete with each other and 

therefore not to support incompetent, dishonest, and increasingly "cheekier" subjects who 

periodically do not pay their taxes in full. 

In my thesis, I also assess the complexity of the added value tax system in my 

country and the different rates that give room for dishonesty and new and frequent 

amendments to the Added Value Tax Act. I consider the control reports as a necessary and 

much needed institute. However, although the very first possible rating results of the 

Ministry of Finance data do seem to be positive, they also, in my opinion, underestimate 

the yields. I’ve come to the conclusion that the institute of the control reports from the point 

of view of constitutionality is not unlawful, and so I differ with the opinions of the deputies 

and the senators that this is a similar case to the deposit of fuel case, which the 

Constitutional Court annulled.  In the audit report, I find great injustice in the legal 

relationship on the part of the payer, which has the call periods much more stringent than 

the state administration, and the payer does not have a feedback response for control. 

I would lower its limit from $ 10,000 to $ 5,000. As with electronic revenue records, where 

the state transmits more burdens to entrepreneurs and thus obtains data free of charge 

in electronic form, thereby making it easier for the government to work, it should pay 

compensation to taxpayers by reducing the tax. I disagree with the fact that the tax 

authorities acquire sensitive data in violation of the Charter of Fundamental Rights and 

Freedoms, but I call for a thorough control of who has access to them. I suggest that the tax 

payer receives feedback from the tax administrator, even if everything is okay to check that 
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the two parties observe the legal relationship and that the tax payer does not produce 

reports that no one is processing. 

I interpret the purpose of speeches in the Chamber of Deputies differently from 

opposition MPs, and while it is legislatively stated that their right of expression must not be 

denied, we must read the law in its purpose and therefore agree with this right. I come to 

the conclusion that the system of delegated tax jurisdiction is a system nowadays absolutely 

necessary. The current dominant system, based on payments and deductions, is considered 

obsolete and susceptible to fraud, where frauds are committed by legal persons, which is 

something the legislation theoretically achieves, but virtually none of them is convicted, 

and no one knows who was behind it. The gradual expansion of goods and services under 

the regime of transferred tax jurisdiction by the government decree comes to me quite 

unfortunate, where the ordinary payer does not have a chance to follow everything 

properly, everything is still silently changing. Underlying codes are very difficult 

to understand, poorly understandable and normal tax payer cannot stay well oriented, and 

he cannot help himself but at a price of CZK 10,000, as he recognizes that it is not a simple 

matter. The state should go through a comprehensive adjustment, introducing a flat-rate tax 

burden on all types of goods and services invoiced between taxpayers, which the Ministry 

of Finance wants to achieve, but this is subordinate to the European Union. I also agree 

with the introduction of the pilot project for the Czech Republic. 

 

Key words: Review statement, reverse charge 


