
Newsletter
p r o s i n e c  2 016

L E R I K A ,  D o m a ž l i c k á  1 ,  1 3 0   0 0 ,  P r a h a  3 ,  w w w . l e r i k a . e u

1Newslet ter / prosinec 2016

Vážení čtenáři, 
opět se blížíme 
ke  konci roku, 
což bude pro 
mnohé z  nás pří-
ležitostí k  bilan- 
cování a  předse-
vzetím. Když jsme  
u toho bilancování, 

víte, že rok 2016 byl rokem několika za-
jímavých vynálezů? Světlo světa spatřil 
například květináč, který se umí volně 
vznášet v prostoru. Nebo malá přenosná 
skartovačka. Tablet pro slepce. Super-
market pro automobily (stačí stáhnout 
okénko a  sáhnete si přímo do  regálu). 
Přesazovač vzrostlých stromů. Malá 
domácí tiskárna, kam vstrčíte prst a vy-
tiskne vám umělý nehet. A spousta dal-
šího. 

Je to dobrá příležitost připomenout 
aspoň pár věcí, které se v lidských živo-
tech změnily za posledních 100 let, tedy 
od doby, kterou ještě zažily naše babičky. 
Čtenáře možná napadnou počítače a in-

ternet, které společně přinesly změnu 
stejně průlomovou jako kdysi parní 
stroje. Ale víte třeba, že v roce 1917 ještě 
prakticky neexistovaly vysavače (i  když 
vynález už byl patentován)? Zkuste si 
představit svět, kde neexistuje letecká 
doprava, sériově vyráběné automobily, 
ledničky, automatické pračky, antibio-
tika (takže se při každém relativně banál-
ním úrazu třesete strachy, že váš blízký 
zemře), televize, mikrovlnné trouby, krá-
jený toastový chléb a platební karty. 

Průměrný věk se zvýšil o 30 let a ko-
jenecká úmrtnost prakticky zmizela. Ale 
přes ty všechny dobré věci má asi každý 
z  nás občas pocit, že ten neutuchající 
proud inovací je snad až příliš rychlý. 

I  proto je dobré, že se některé věci 
mění jen velmi pomalu. Rodina, vztahy, 
děti, radost z  obdarování blízkého člo-
věka… A  jestli bude za  dalších 100 let 
ještě existovat naše civilizace, budou ta-
kové věci pořád důležité. I když se třeba 
budou odehrávat v  technicky úplně ji-
ném prostředí. 

Téměř každá změna podnikatelské legislativy budí emoce. Ale 
snad ještě žádná jich nevzbudila tolik jako zavedení elektronické 
evidence tržeb. setkáváme se s  pozitivními i  negativními reak-
cemi a můžeme předpokládat, že téma ještě vzbudí hodně vášní – 
s tím, jak se budou připojovat různé skupiny plátců, podnikatelé 
a firmy budou zjišťovat různé praktické aspekty a bude jasnější, 
jak postupují finanční úřady. 

Vyrovnání podmínek, šmírování 
nebo obojí?
Nejprve to pozitivní. EET narovnává pod-
nikatelské prostředí. Pokud někdo ne-
platil daně a získával tím neoprávněnou 
výhodu nad svým poctivějším konkuren-
tem, nyní to bude mít těžší. Vedle toho 
ministerstvo financí tvrdí, že EET zvýší 
daňové výnosy, zabrání únikům a otevře 
prostor pro snížení daňových sazeb. To 
by bylo také jednoznačně pozitivní. 

Ti, kdo už používají ERP systémy pro-
pojené s pokladnami nebo nějaký jejich 
ekvivalent, se přizpůsobí velmi snadno, 
většinou jednoduchým upgradem sys-
tému. Ti, kdo se budou muset kvůli EET 
vybavit, budou většinou schopni pou-
žívat nové systémy i jako evidenční sys-
tém, což jim zpřehlední podnikání a lépe 
ochrání před případnými nepoctivostmi 
personálu. Další pozitivum. Dobré je i to, 
že veškeré potřebné záležitosti je možné 

Otazníky nad EEt
GFŘ jde ve svém pokynu nad rámec 
textu platného zákona

zavést velmi rychle. I když zde je nutné 
vzít v úvahu, že systém nelze správně na-
stavit přes noc. Musíte počítat s nějakým 
časem na školení zaměstnanců, a pokud 
jej chcete používat i jako evidenční sys-
tém, pak do  něj musíte zadat vstupní 
údaje o provozních, typech příjmů, kate-
gorizaci zboží atd. 

Proti tomu stojí argumenty těch, kdo 
EET vidí jako zásadně negativní záleži-
tost. Některé z nich se týkají samotného 

Přeji vám, abyste zvládli pracovní 
konec roku a  abyste si krásně užili ten 
nepracovní. Moderně nebo staromódně, 
ale v klidu a pohodě, s lidmi, které máte 
rádi. 

A těším se na spolupráci v roce 2017.
 Monika Borkovcová
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jádra celé věci, jiné konkrétních opatření 
a  technických provedení. Jedna princi-
piální námitka připomíná, že registrace 
tržeb způsobí podnikatelům dodatečné 
náklady a  zabere čas jejich i  personálu. 
To vše po  několika letech trvalého zvy-
šování administrativní zátěže. Druhá 
skupina námitek v  podstatě říká, že se 
jedná o šmírování, které by bylo obhaji-
telné pouze tam, kde je vážné podezření 
z velkého daňového úniku. 

Oba pohledy již byly popsány dosta-
tečně a  ještě budou. My se ale v  násle-
dujícím textu zaměříme na  Metodický 
pokyn k  aplikaci zákona o  evidenci tr-
žeb, který podrobně popisuje, jak budou 
finanční úřady postupovat a  co budou 
od  plátců vyžadovat. Je chvályhodné 
a velice užitečné, že je takový dokument 
k dispozici, znění pokynu ovšem otevírá 
řadu principiálních otázek. V  demokra-
tické zemi by tomu přece mělo být tak, 
že parlament přijímá zákony, kterými 
jsou vázáni jak občané a  podniky, tak 
úřady. To znamená, že žádný úřad nemá 
právo doplnit, změnit či zrušit nějaké 
ustanovení platného zákona. Pokyn fi-
nanční správy tedy může „pouze“ spe-
cifikovat, jakým způsobem budou pa-
ragrafy uplatňovány. A v tomto případě 

vznikl dokument, který jde na řadě míst 
nad rámec zákona. Fakticky to znamená, 
že ministerští úředníci do  určité míry 
převzali roli zákonodárce. 

proč zrovna 175 tisíc?
Co nového tedy metodický pokyn přináší.

Z počátku to vypadalo, že od 1. pro-
since 2016 budou povinni evidovat 
tržby také podnikatelé, kteří posky-
tují zákazníkům stravovací služby, byť 
jen okrajově (například zpoplatněná 
káva u  kadeřnice). Metodický pokyn 
tuto interpretaci vyvrátil a odsouvá po-
vinnost až na  datum, kdy podnikateli 
vznikne povinnost zavést EET s ohledem 
na hlavní podnikatelskou činnost. 

Činnosti, které jsou takto okrajově 
poskytovány, označuje metodický pokyn 
jako minoritní a definuje je hranicí 49 % 
celkových tržeb přijatých v  rámci jedné 
provozovny a současně stanovuje abso-
lutní hranici na 175 000 Kč ročně (včetně 
DPH). V zákoně však tuto definici nena-

jdeme. Stejně marně bychom v  něm 
hledali postup, který bude následovat, 
bude-li v  roce 2017 přesažena uvedená 
částka. Pokyn uvádí, že podnikateli tím 
vzniká povinnost začít evidovat tržby 
od 1. ledna 2018, i  kdyby spadal do  ta-
kové skupiny, pro kterou tato povinnost 
začne platit až později. 

Co s  provozovnami, které nejsou 
připojeny k  internetu? Je totiž zřejmé, 

že jich je podstatně více, než je nyní de-
klarováno. Kromě tolik diskutovaných 
horských chat se totiž jedná také o  re-
staurace v  suterénech budov. Ostatně, 
neexistence datového připojení byla 
mnohdy pokládána za  příjemný bonus 
– lidé hledí méně na obrazovky telefonů 
a  více se věnují jeden druhému. Podle 
pokynu vzniká povinnost registrovat 
tržby, pokud existuje alespoň jeden ope-
rátor, který místo pokrývá internetovým 
signálem. A  finanční správa slibuje, že 
bude existenci jakéhokoliv signálu pro-
věřovat. 

50 tisíc kontrol za dva měsíce
Zákon o  elektronické evidenci tržeb 
umožňuje finanční a celní správě prově-
řit plnění povinností při evidenci tržeb 
přímo u  podnikatele prostřednictvím 
kontrolního nákupu. Podle generálního 
ředitele finanční správy Martina Ja-
nečka však bude v první vlně kontrolo-
váno pouze to, „zda pokladny jsou tam, 
kde mají být a  zda podnikatel projevil 
ochotu dodržovat zákon“. Během dvou 
měsíců chtějí zkontrolovat všechny pod-
nikatele, kterým vznikla povinnost, tedy 
odhadem 50  000 subjektů. To obnáší 
1 162 kontroly denně. Je tedy možné, že 
každý podnikatel může očekávat dvě ná-
vštěvy finančního úřadu – nejprve tuto 
informativní a až poté zkušební nákup. 

Od  března 2017 vznikne povinnost 
evidovat tržby také e-shopům. Veřej-
nost se již nyní pozastavuje nad tím, jak 
je možné, že EET budou podléhat také 
platby přes platební brány typu PayPal, 
PayU apod. Fakticky se totiž jedná o pře-
vody z  účtu na  účet, které by evidenci 
neměly podléhat. Ministerstvo financí 
problémy připouští a slíbilo, že bude na-
vrženo takové řešení, které bude legisla-
tivně i technicky proveditelné, prozatím 
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„Podnikatel se zaměstnanci
tak odpovídá tak za něco, 

co svým osobním jednáním 
nemůže ovlivnit.“ 

„…vznikl dokument, 
který jde na řadě míst 

nad rámec zákona. 
Fakticky to znamená, 
že ministerští úředníci 

do určité míry 
převzali roli zákonodárce.“

Finanční ředitel je ten, kdo z celé
firmy nejlépe ví, do čeho se podnik řítí, 
ale má nejmenší možnost s tím 
něco udělat.
 
Už jste slyšeli ten vtip 
o zábavném účetním? 
Já taky ne.
 
S vtipy o účetních bývá ten problém, 
že účetním to nepřipadá legrační 
a ostatní předpokládají, že je to 
myšleno vážně. V
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se však přímým odpovědím vyhýbá. 
O vývoji budeme informovat.

Pokud podnikatel nevystaví účtenku 
nebo nezašle patřičné údaje na mini-
sterstvo financí, hrozí mu pokuta až 
500 000 korun, což je pro řadu subjektů 
likvidační částka. To znamená, že pokud 
jeho zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu 
nevydá účtenku, může to znamenat 
konec podnikání, po zaměstnanci však 
může požadovat náhradu škody jen 
do výše 4,5 násobek mzdy. Odpovídá tak 

za něco, co svým osobním jednáním ne-
může ovlivnit. 

Elektronickou evidenci tržeb se v bu-
doucnu chystá doplnit tzv. účtenková 
loterie, která by měla podpořit zájem lidí 
o vydávání účtenek při platbách v hoto-
vosti. Jenže ministerstvo si neuvědomilo, 

lit tím, že budou účtovat desetikorunu 
za vystavení účtenky. Bude to ale tolero-
váno? A jak si poradí velké řetězce? Spíš 
to vypadá, že se máme na co těšit. 

Metodický pokyn zatím hovoří spíše 
ve prospěch poplatníka. Je ale otázkou, 
jak budou finanční úřady ve skutečnosti 
postupovat. Pokud by se totiž objevily 
sporné situace, bylo by to pro poplatníky 
ještě nepříjemnější než předvídatelný 
přísný postup. 

Kateřina Navrátilová, Ivana Ottová

že někteří chytrolíni mohou rozdělovat 
velké nákupy do mnoha jednopoložko-
vých. Někteří hospodští tomu chtějí če-
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„Co s provozovnami, 
které nejsou připojeny k internetu? 

Je totiž zřejmé, 
že jich je podstatně více, 
než je nyní deklarováno.“

„Je tedy možné, 
že každý podnikatel může 

očekávat dvě návštěvy 
finančního úřadu –

nejprve informativní 
a až poté zkušební nákup.“

y Ministerstvo financí již nepočítá 
s žádnými výjimkami či odklady 
počátku povinnosti zavést EET 
v jednotlivých fázích. To znamená, 
že v současné době se povinnost 
vztahuje na stravovací a ubyto-
vací zařízení a od března bude 
rozšířena na prodejny. V březnu 
2018 se má připojit většina ostat-
ních podnikatelů a živnostníků 
– od advokátů po provozovatele 
nákladní dopravy. V červnu pak 
přijdou na řadu poskytovatelé 
osobních služeb a „zbylé výrobní 
činnosti“ (např. výrobci hudeb-
ních nástrojů).

y Fyzická osoba, která se rozhodne 
evidovat tržby dobrovolně dříve, 
než jí vznikla povinnost ze zákona, 
bude moci využít slevu na dani až 
v termínu, kdy jí zákonná povin-
nost vznikne. 

y Povinnost evidence se nevztahuje 
na příjmy, které jsou z hlediska ob-
vykle přijímaných tržeb ojedinělé. 

Hranice toho, jaký příjem je ojedinělý, 
je však nejasná. Pokud by kupř. advo-
kát vedle své praxe napsal odborný 
článek a dostal za něj honorář v ho-
tovosti, jedná se o ojedinělý příjem. 
Pokud by si tentýž advokát dojed-
nal seriál a dostával tudíž honoráře 
v hotovosti pravidelně, už to nelze 
považovat za ojedinělý příjem. Proto 
je v takových případech lepší se včas 
poradit s daňovým poradcem. 

y Pokud se podnikatel rozhodne, že již 
nebude přijímat hotovostní platby, 
nevzniká mu povinnost se ze sys-
tému EET odregistrovat. Stačí, že pře-
stane Finanční správě údaje odesílat 
v momentě, kdy již nepřijímá žádné 
evidované tržby.

y Každý podnikatel přijímající tržby 
v hotovosti je povinen umístit do blíz-
kosti pokladny oznámení o povin-
nosti evidovat tržby. 

y Evidenci tržeb nebude podléhat 
např. příspěvek věřících vybíraný 
na bohoslužbách do kasičky, protože 

se nejedná o příjem z podnikání. 
y Povinnosti evidence tržeb se však 

nevyhnou platby při úhradách 
šatny v divadle či při nákupu pro-
gramu od uvaděčky.

y A rada na závěr: Pečlivě vybírejte 
dodavatele registrační pokladny 
a připojení. Pokud si dáte chvíli 
práce, zjistíte, že na trhu je obrov-
ská škála řešení, která vyhovují zá-
konu. Úvodní investice se pohy-
buje mezi nulou a 20 000 korun, 
měsíční platba mezi pár deseti-
korunami a tisícovkou. Dokonce 
ani tiskárnu nemusíte pořizovat, 
v rámci některých řešení jsou 
účtenky vystavovány elektro-
nicky na internetu. Jde tedy pře-
devším o to, jaké další funkce 
chcete využívat a s čím má být ře-
šení integrováno. Pokud jsou vaši 
zákazníci dost kreativní, můžete 
zvolit systém EET sebeobrana, 
kde bude účtenka obsahovat 
i vzkaz pro Babišovy voliče. Ale 
tyto vzkazy prý nesmí být vul-
gární. 

co bysTe měli určiTě VěděT o eeT



PrOkazOvání PůvOdu majEtku jE tady
…ale nejasnosti zůstávají

dne 1. prosince vstoupil v účinnost 
zákon o  prokazování původu 
majetku, což je fakticky novela 

zákona o daních z příjmu (586/1992Sb.) 
a  trestního zákona (40/2009Sb.). Nová 
úprava poskytuje finančním úřadům 
velmi silný nástroj pro prověření le-
gálnosti nárůstu majetku poplatníka. 
Případy, kdy si politik po  skončení čtyř-
letého období pořídí nemovitosti za de-
sítky milionů, by tedy byly relativně 
snadno řešitelné, pokud by k  tomu 
byla vůle. Proti tomu ovšem hovoří, že 
způsob uplatňování nových opatření 
je zatím nejasný, místy otevírá prostor 
ke zneužití a nutí poplatníka prokazovat 
příjmy i za období, kdy neměl povinnost 
archivovat dokumenty. To by mohlo po-
stihnout třeba starší dědictví, výhry v lo-
teriích apod. 

Textů o výhodách a nevýhodách pro-
kazování původu majetku bylo nicméně 
napsáno víc než dost. Proto se zaměříme 
spíše na  popis, co přesně nová úprava 
zavádí a  jak by měla nová opatření fun-
govat. 

Pokud má správce daně důvodné 
pochybnosti o  tom, zda nárůst jmění 
fyzické osoby odpovídá příjmům vyká-
zaným v  daňovém přiznání a  pokud je 
tento rozdíl vyšší než pět milionů korun, 
může poplatníka vyzvat, aby rozdíl vy-
světlil. Takovou pochybnost může získat 
vlastním šetřením, ale také např. na  zá-
kladě anonymního udání, které vzniklo 
třeba tak, že někdo chtěl poškodit svého 
konkurenta a způsobit mu zbytečné ad-
ministrativní povinnosti. 

Je-li poplatník takto vyzván, je povi-
nen předložit důkazní prostředky, které 
budou věrohodně prokazovat nárůst 
jeho jmění. Alternativně může prokázat, 
že příjmy realizoval v letech, za které už 
nelze doměřit daň (tři roky od  poslední 
lhůty pro podání daňového přiznání). 
V  tomto druhém případě ale riskuje, že 
se orgány činné v trestním řízení začnou 
zabývat podezřením na krácení daně. 

Neprokáže-li poplatník požado-
vané skutečnosti, přistoupí finanční 
úřad ke  stanovení daně podle pomů-
cek. Připomeneme stručně, že se jedná 

o  institut, který nastupuje, když plátce 
daně není schopen předložit doklady 
a finanční úřad tudíž spočítá daň podle 
pomůcek, které si obstará bez součin-
nosti s poplatníkem. V tomto 
případě ale nastupuje nově 
zavedené „doměření daně 
podle pomůcek zvláštním 
způsobem,“ které je pod-
statně přísnější a  které lze 
použít při předpokládaném 
doměrku vyšším než dva mi-
liony korun. Probíhá tak, že 
finanční úřad vyzve plátce, 
aby podal prohlášení o  ma-

jetku, ve  kterém uvede veškerý svůj 
majetek a peněžité dluhy. Finanční úřad 
pak určí základ daně poplatníka pomocí 
odhadu výše příjmů, které by odpoví-
daly nárůstu jeho jmění, spotřebě a  ji-
ným vydání, doměří daň, penále a úrok 
z prodlení.

Výše penále se v případě použití po-
můcek zvláštním způsobem vyčíslí jako 
50 % z doměřené daně. Pokud poplatník 
neposkytoval součinnost, bude penále 
činit 100 % doměřené daně. V  obou 
případech je doměřen i úrok z prodlení 
ve výši reposazby ČNB zvýšené o 14 %.

Některé otázky ovšem zůstávají, např. 
jak budou finanční úřady hodnotit spo-
třebu nebo jakou součinnost budou po-
žadovat. Odpovědi nám nejspíš poskyt-
nou již nebližší měsíce. 

Ivana Ottová

Případ Jana Nováka
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„…nastupuje nově zavedené 
„doměření daně podle pomůcek 

zvláštním způsobem,“ 
které je podstatně přísnější 

a které lze použít 
při předpokládaném doměrku 
vyšším než dva miliony korun.“

„Takovou pochybnost může 
správce daně získat vlastním

šetřením, ale také např. 
na základě anonymního udání.“

Jan Novák se někdy v po-
lovině příštího roku roz-
hádá se svými sousedy, 
následuje anonymní udání a  v  říjnu 2017 jej finanční úřad vyzve, aby vysvětlil 
nesoulad mezi nárůstem jmění, spotřebou a jinými vydáními za období od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2016. Podle anonymního udání přesahuje majetek Jana Nováka 
evidované příjmy o 20 milionů korun, což je i předběžný názor finančního úřadu. 

Jan Novák není schopen nesoulad vysvětlit, finanční úřad tedy přistoupí 
ke  stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem. Vyzve Jana Nováka 
k podání prohlášení o majetku a ten skutečně sepíše seznam veškerého movitého 
a nemovitého majetku, resp. všech položek nad 100 000 korun. Na základě toho 
provede finanční úřad odhad příjmů za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Ke 20 
milionům přičte úřad ještě další tři miliony, což je odhad spotřeby během uvede-
ných tří let. 

Nedoložený příjem 23 milionů korun bude pokládán za  příjem roku 2016, 
a za toto období bude doměřena 15 % daň, tedy 3.450.000 Kč. K tomu bude vy-
měřeno penále 1.725.000 Kč. K tomu ještě úrok prodlení od 1. 4. 2017, který může 
činit ke konci roku 2017 zhruba 400 000 korun (za předpokladu, že příští rok bude 
reposazba podobná té letošní). Celkově tedy pan Novák zaplatí téměř 5,6 milionu 
korun. 
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daňová úspora v roku 2015 
a porovnanie s českou 
republikou
Možnosť dodatočného odpočtu výdav-
kov na výskum a vývoj plynie zo Zá-
kona o dani z príjmu. Zákon hovorí, že 
daňovníci si môžu duplicitne odpočítať 
časť výdavkov vynaložených na projekty 
výskumu a vývoja. Prvýkrát tak mohli 
podniky urobiť v zdaňovacom období 
2015. 

V období 2015 tak spravilo najmenej 
81 subjektov, ktoré realizovali 329 pro-
jektov VaV a vďaka tomu ušetrili na da-
niach spolu 1,775 mil. eur1. Na Sloven-
sku môžu podniky uplatniť do odpočtu 
zatiaľ iba 25 % uznateľných výdavkov 
(nákladov). V ČR je daňová podpora 
VaV približne 4x vyššia, pretože podniky 
môžu uplatniť do odpočtu až 100 % vý-
davkov (nákladov) na VaV.

ňová úspora je približne 5,5 % z uzna-
teľných výdavkov na projekty VaV. 
Úspora môže byť ešte o niečo vyššia, 
pokiaľ podnik zamestnáva absolven-
tov alebo podnik medziročne navyšuje 
uplatnené výdavky na VaV. Presný vý-
počet úspory je možné vyskúšať vďaka 
interaktívnej kalkulačke na www.su-
perodpocet.sk. 

dobrý zámer ministerstva 
financií sr v praxi
Úprimným úmyslom Ministerstva fi-
nancií SR je podporovať slovenské 
podniky, ktoré investujú do výskumu 
a vývoja. Podporu by mali ešte viac 
pocítiť tie podniky, ktoré zamestnávajú 
mladých absolventov, alebo podniky, 
ktoré budú medziročne zvyšovať vý-
davky na projekty VaV. Preto možno 
uvedený úmysel vnímať pozitívne, ale   
zároveň treba skúmať jeho praktickú 
aplikáciu a mieru skutočného prínosu 
pre podniky. 

Ako je to s absolventami?
Zamestnávanie absolventov nie je pod-
mienkou pre uplatnenie daňového od-
počtu, ale iba drobná výhoda. Absol-
venti sú zvýhodnení, bohužiaľ, iba v tom 
roku, keď začali zamestnanecký pomer. 
Zväčša sa stáva to, že absolventi sa prvý 
rok iba zaúčajú na odborných pozíciách 
a k zodpovedným úlohám projektov 
výskumu alebo vývoja sa dostávajú iba 
zriedkavo. Je otázne, či podniky budú 
túto výhodu využívať, keďže podrobnej-
šia evidencia činností absolventov môže 
byť nákladnejšia, ako získaná úspora 
na daniach.

SlOvEnSké POdniky už naštartOvali 
daňOvý OdPOčEt na výSkum a vývOj
od roku 2015 už aj slovenské podniky platia nižšie dane 
z príjmu vďaka tomu, že robia výskum a vývoj (ďalej iba 
„VaV“). Táto podpora VaV je možná vďaka „super“ odpočtu 
výdavkov (nákladov) na VaV. V tomto článku sa dozviete, 
koľko peňazí slovenské podniky ušetrili v roku 2015, ako 
si vedieme v porovnaní s českou republikou, a ako táto   
nepriama podpora VaV funguje v praxi.

Koľko je možné 
ušetriť vďaka 
VaV?
Podmienky výpo-
čtu sú pre všetky 
podniky rovnaké. 
Dodatočný odpo-
čet je štvrtina (25 %) z uznateľných vý-
davkov na projekty VaV. Úspora na dani 
z príjmu je potom 22 % z dodatočného 
odpočtu. To znamená, že celková da-

…A zATím V česKé republice 
V České republice funguje odpočitatelná daňová položka Věda a výzkum už 
desátým rokem. Uplatňuje ji více než 1000 podniků a celková daňová podpora 
činí asi 2,3 miliardy korun (údaj z roku 2014). Přesto existuje bezpočet nevyu-
žitých příležitostí, kdy firmy podnikají výdaje, které svým charakterem položce 
Věda a výzkum odpovídají, aniž by je uplatnily v daňovém přiznání. 

Zákon totiž umožňuje, aby výdaje na výzkumné a vývojové aktivity byly 
uplatněny dvakrát. Poprvé jako běžný náklad, podruhé právě v rámci po-
ložky Věda a výzkum. To se týká nákladů, které vznikly „při realizaci projektů 
výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, 
projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkč-
ního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části.“ Pokryty tak mohou být 
mzdy, materiál, ale i související relevantní výdaje, jako např. režijní náklady. 

Určit, které položky mohou být uplatněny a které nikoliv, tak představuje 
poměrně komplikovaný úkol, který je zpravidla svěřován specialistům. Takový 
specialista musí ovládat nejen daňovou problematiku, ale musí rozumět i tech-
nické stránce věci, podnikovému vývoji jako disciplíně, a v první řadě tomu, jak 
finanční úřady přistupují k posuzování této problematiky. Pro podniky je vý-
hodou i to, že někteří z nich, jako např. firma SmarTech, přebírají záruku za vý-
sledek. To znamená, že pokud by v budoucnu finanční úřad položku neuznal, 
uhradí SmarTech vzniklou škodu. 

„Určit, které položky mohou 
být uplatněny a které nikoliv, 

tak představuje poměrně 
komplikovaný úkol, 

který je zpravidla svěřován 
specialistům.“
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POzOr na ručEní za dPH Při dElšícH SPlatnOStEcH
Nedávný rozsudek Nejvyššího správ-
ního soudu (NSS) 4 Afs 294/2015 znovu 
ukazuje, jak důležitá je obezřetnost při 
platbách dodavatelům. Může se stát, že 
odběratel uhradí dodavateli fakturova-
nou částku včetně DPH, dodavatel DPH 
neodvede a finanční úřad ji bude poža-
dovat po  odběrateli, takže ten vlastně 
zaplatí DPH dvakrát. 

Této problematice jsme se před ča-
sem věnovali v  souvislosti s  nespoleh-
livými plátci. Neměl by ale vzniknout 
dojem, že pokud obchodní partner není 
uveden v registru nespolehlivých plátců, 
není už zapotřebí se o nic starat. Jak totiž 
ukázal rozsudek Nejvyššího správního 
soudu („NSS“), ve  skutečnosti je tomu 
tak, že pokud odběratel věděl nebo vě-
dět měl a  mohl, že dodavatel nebude 
schopen DPH odvést, bude muset chy-
bějící částku zaplatit za něj. 

V  tomto konkrétním případě (4 Afs 
294/2015) šlo o  prodej solární elek-

trárny. Strany se dohodly, že platba bude 
ze strany odběratele provedena až poté, 
co bude prodávajícímu zrušena licence 

k výrobě elektřiny a kupujícímu naopak 
rozšířena. Prodávající logicky nebyl 
schopen zaplatit celou DPH v  řádném 
termínu (do 25. dne měsíce po vystavení 
faktury), protože potřebné finanční pro-
středky do  té doby neobdržel. Finanční 
úřad tedy požadoval uhradit dlužnou 
DPH po  kupujícím na  základě ručení, 
a to z důvodu, že kupujícímu muselo být 

z povahy transakce a s přihlédnutím k je-
jímu objemu zcela zřejmé, že prodávající 
nebude schopen DPH odvést. NSS mu 
dal za pravdu a poukázal na to, že úmysl 
může být nejen přímý, ale i  nepřímý. 
V nepřímém úmyslu jedná osoba, která 
si je vědoma, co svým jednáním může 
způsobit. 

Kupujícímu tentokrát nevznikla dra-
matická škoda, protože DPH ještě nepře-
vedl na prodávajícího. Ale v řadě jiných 
případů by to znamenalo, že zaplatí dva-
krát. Ukazuje to, jak je důležité, aby tam, 
kde se nejedná o  pravidelné transakce 
s  prověřeným dodavatelem, byla věno-
vána pozornost i aspektu ručení za DPH. 
Řešením může být převod DPH přímo 
na účet finančního úřadu. Dodavatelé to 
pochopitelně většinou nemají rádi, pro-
tože jim tak vznikají obrovské přeplatky, 
ale z  hlediska odběratele to je nejbez-
pečnější cesta. 

Ivana Ottová

podpora inovatívnych mikro-
podnikov?
Prínos daňového odpočtu VaV je pre 
podniky rôzny. Napríklad mikropod-
niky do 20 zamestnancov v roku 2015 
ušetrili v  priemere iba 4,8 tis. Eur. Je 
teda otázne, do  akej miery je daňová 
podpora pre mikropodniky účinná, aj 
keď ich účasť na  daňovom odpočte 
zatiaľ tvorí až 37 % z celkového počtu 
podnikov 81 podnikov. Daňový odpo-
čet VaV je možno viacej zaujímavý pre 
stredné a  veľké podniky, ktoré robia 
interný VaV, ale aj komerčný VaV (tzv. 
vývoj na  zákazku). Z  pohľadu uplat-

nenia odpočtu nezáleží na  tom, či 
sa vyvíjaný hmotný výsledok predá. 
Na  predaji nehmotného výsledku zá-
leží iba vtedy, ak je podnik držiteľom 
osvedčenia o  spôsobilosti vykonáva-
nia výskumu a vývoja.

metodický pokyn a Frascati 
manuál
Ministerstva financií SR vydalo meto-
dický pokyn k  uplatňovaniu daňového 
odpočtu. Metodický pokyn usmer-

ňuje, že projekty 
zahrnuté do  do-
datočného odpo-
čtu na  VaV musia 
spĺňať tzv. kritériá 
výskumu a  vývoja 
podľa OECD Frascati 
manuálu. Meto-
dický pokyn zatiaľ 
hovorí iba o  podm-
ienke 2 kritérií VaV. 
Najnovšie vydanie 
Frascati manuálu 
však stavuje už 5 
kritérií VaV. Podľa 
náročnosti projek-

„Daňový odpočet VaV 
je možno viacej zaujímavý 

pre stredné a veľké podniky, 
ktoré robia interný VaV, 

ale aj komerčný VaV 
(tzv. vývoj na zákazku).“

„…pokud odběratel věděl 
nebo vědět měl a mohl, 

že dodavatel nebude 
schopen DPH odvést, 

bude muset chybějící částku 
zaplatit za něj.“

tov si môžu podniky vybrať, či si kritéria 
výskumu a  vývoja posúdia samy alebo 
pozvú odborníka, ktorý im s  identifiká-
ciou kritérií pomôže.

odborné semináre
Problematika „super“ odpočtu je veľmi 
rozsiahla a  do  jedného článku sa všetky 
informácie nezmestia. Preto plánujeme 
sériu školení na toto téma, kde sa môžu 
záujemcovia pýtať na čokoľvek, čo sa týka 
praktického uplatňovania daňového od-
počtu na výskum a vývoj na Slovensku.

Ing. Martin Gondár, 
technický konzultant a konateľ 

SmarTech Solutions SK, s.r.o.

„Podporu by mali ešte viac 
pocítiť tie podniky, 

ktoré zamestnávajú 
mladých absolventov, 

alebo podniky, ktoré budú 
medziročne zvyšovať výdavky 

na projekty VaV.“
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LERIKA, to jsou především lidé, kterým 
je možné zavolat nebo napsat, když po-
třebujete vyřešit něco kolem účetnictví, 
mezd nebo daní. A kteří se také starají 
o spoustu věcí, o kterých zákazníci už 
skoro ani neví, protože mají jistotu, že 
vše bude hotovo správně a včas. O těch 
lidech píšeme v newsletteru LERIKA pra-
videlně. Jenže i oni potřebují podporu 
perfektně fungující organizace, a ta se 
skládá zase z dalších lidí. Lidí jako Micha-
ela Ryšavá. 

Juniorní účetní pracuje na plný úva-
zek od září letošního roku, ale tomu 
předcházely dva roky brigád při studiu. 
LERIKA je prvním a zatím jediný Míši-
ným zaměstnavatelem. „Jak můžu vědět, 
jestli by to někde jinde nebylo lepší? Vím 
jen, že tady jsem plně spokojená. Můžu 
dělat práci, která mě baví, a kolegyně 
jsou na mě hodné,“ říká. 

Už na střední škole se chtěla věnovat 
účetnictví. Čísla, přesnost a důkladnost, to 
jí vždycky sedělo. První zkušenosti s účet-
nictvím ve společnosti LERIKA tedy přišly 
docela logicky. Obě strany byly spokojeny 
a u spolupráce už zůstalo. Dnes pomáhá 
seniorním účetním s nejrůznějšími účet-
ními činnostmi, a stará se i o některé admi-
nistrativní záležitosti společnosti LERIKA.

Časem by chtěla být samostatná 
účetní, ale ví, že do té doby se má ještě 
hodně co učit. A je za tu příležitost ráda. 
Ale protože život nejsou jen čísla a fak-
tury, daří se Míše udělat si čas i na svého 
koně a na své dva psy. Na závodění už 
čas nemá (dříve jezdila parkur), zato 
na vyjížďku do lesa občas ano. Takže 
jestli někdy na procházce potkáte pů-
vabnou jezdkyni doprovázenou dvěma 
vlčáky, možná právě jí vděčíte za bez-
chybně vedené účetnictví. 

kraSOjEzdkyně účEtní 
Jak poznáte, že je účetní 
na dovolené?
Když přesně v 8:00 vstoupí do míst-
nosti, nemá uvázanou kravatu. 

Nejdražší papoušek
Pán si chce koupit papouška. Přijde 
do obchodu, ukáže na klec a zeptá 
se na cenu. „Stojí 10 000 korun,“ říká 
prodavač. „Vím, že je to hodně, ale ten 
papoušek umí provádět komplexní 
audity.“

Pán se zeptá na papouška ve ved-
lejší kleci. „Toho prodáváme za 20 000 
korun. Taky umí komplexní audity 
a k tomu ještě předvídá vývoj finanč-
ních trhů.“

„A kolik stojí ten veliký barevný?,“ 
zeptá se zákazník. „Ten stojí 50 000. 
Nevím sice, že by něco uměl, ale ti dva 
mu říkají senior partner.“

Jak se pozná opravdu dobrý účetní?
Je po něm pojmenován nějaký typ da-
ňového úniku.

Kdo je to daňový poradce?
To je někdo, kdo řeší problém, o kte-
rém jste nevěděli, způsobem, kterému 
nerozumíte.

V
T

ip
y

Radostné prožití vánočních svátků a

mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 

Vám přeje společnost LERIKA.

Have a Merry Christmas

and a Successful and Happy 

New Year


