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Editorial
Koronavirus pomalu ustupuje a život se postupně vrací do normálních kolejí. Dočasně uzavřené/omezené
výrobní podniky se opět rozjely a znovu otevřela i většina obchodů. Řada ﬁrem přitom svoji činnost vůbec
neutlumila, ba naopak.
Neustálé změny legislativy často pouze ve formě návrhů nebo prohlášení, vládou přijímaná mimořádná
opatření, nato částečně revidovaná soudy, nutí všechny k neustálé ostražitosti a občas připomínají krále,
který odvolával, co už odvolal a sliboval, co slíbil předtím. Jisté je tak jen jedno: letošní schodek státního
rozpočtu bude – s ohledem na snahy co nejvíce minimalizovat škody způsobené pandemií – rekordní.
Pojďme si přečíst, co nového se událo nejen v souvislosti s koronavirem.

Pavel Rochowanski
Partner
KPMG Česká republika
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Mimořádně

Další uvolnění pravidel pro cizince
Vláda přijala 4. května další usnesení, které významně rozšiřuje možnosti zahraničních zaměstnanců
přicestovat do České republiky. Vláda tak alespoň částečně vyslyšela četné požadavky zaměstnavatelů. Mělo
by dojít k obnovení vízových procesů a umožnění vstupu zahraničních zaměstnanců z třetích zemí.

Barbora Cvinerová

Tereza Chovanec Králová

bcvinerova@kpmg.cz
733 591 361

tchovanec@kpmg.cz
724 592 490

Usnesením z 23. dubna vláda umožnila ekonomickou migraci zaměstnanců, kteří jsou občany EU
(informovali jsme zde). S účinností od 11. května k těmto skupinám přibydou čtyři skupiny občanů třetích
zemí:
Sezónní zaměstnanci;
Klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci, kterým byla vydána víza od 11. května 2020;
Pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách spolu s jejich rodinnými příslušníky, kterým byla
vydána víza od 11. května 2020;
Držitelé vstupních víz za účelem vyzvednutí pobytového oprávnění v ČR (tzv. D/VR víza).
U všech výše uvedených skupin je podmínkou vstupu na naše území předložení potvrzení o negativním
testování na výskyt Covid-19, které není starší čtyř dnů. Zároveň pro ně bude po dobu prvních dvou
týdnů platit omezený režim pohybu umožňující jen některé nezbytné cesty. Zaměstnavatelé těmto
cizincům musí zajistit ubytování, přepravu, lékařskou péči, v případě ukončení zaměstnání pak i návrat
do země původu.
Další vítanou novinkou je obnovení náběru některých vízových žádostí na zastupitelských úřadech v
zahraničí, a to opět od 11. května. Toto opatření nicméně bude platit pouze v některých zemích v
závislosti na tamní epidemiologické situaci. Seznam zemí, pro která rozvolnění neplatí, zveřejní
ministerstvo zahraničních věcí. Které skupiny cizinců mohou tedy podat své žádosti o víza a pobytová
oprávnění a jakých typů žádostí se nařízení týká?
Žádosti o krátkodobá pracovní víza pro speciﬁcké skupiny cizinců (rodinní příslušníci občanů ČR a
EU, pracovníci servisu kritické infrastruktury atp.);
Žádosti o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnávání;
Žádosti o mimořádná pracovní víza;
Žádosti cizinců zařazených do vládního programu Klíčový a vědecký personál;
Žádosti cizinců zařazených do vládních programů Vysoce kvaliﬁkovaný zaměstnanec a
Kvaliﬁkovaný zaměstnanec v případě, že budou pracovat ve zdravotnictví nebo sociálních
službách.
Významným pozitivem pak je i obnovení řízení o pobytových žádostech cizinců podaných před
vyhlášením nouzového stavu prostřednictvím všech tří vládních programů, tj. programu Klíčový a
vědecký personál a programů Vysoce kvaliﬁkovaný zaměstnanec a Kvaliﬁkovaný zaměstnanec. Dále pak
dochází k obnově schvalovacích řízení u žadatelů o dlouhodobý nebo trvalý pobyt za účelem sloučení s
rodinou a u speciﬁckých skupin cizinců, kteří žádají o krátkodobá víza (např. pracovníci servisu kritické
infrastruktury).
S postupným ústupem výskytu Covid-19 se dá předpokládat další rozvolňování pravidel pro příjezd
cizinců do ČR.
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Mimořádně

Vláda posílá do Sněmovny návrh na zrušení
daně z nabytí nemovitých věcí
Vláda na svém jednání 30. dubna schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětnou
účinností. Fyzické osoby si pro účely daně z příjmů zároveň nebudou moci uplatnit odpočet úroků z úvěrů
přijatých na pořízení nemovitosti. Prodlouží se také časový test pro osvobození od daně z příjmů fyzických
osob při prodeji nemovitosti neurčené k vlastnímu bydlení.

Přemysl Klas

Václav Baňka

pklas@kpmg.cz
222 123 563

vbanka@kpmg.cz
222 123 505

Vláda navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitých věcí u převodů, kde lhůta pro podání daňového přiznání k
ní uplyne 31. března 2020 nebo později, tedy u převodů, u nichž proběhl vklad do katastru nemovitostí v
průběhu prosince 2019 a později. V případě, že by daň byla uhrazena už před účinností navrhované
novely, bude poplatníkovi vrácena.
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí spojila vláda s novelou zákona o daních z příjmů a navrhuje u
fyzických osob zrušit možnost odečíst od základu daně z příjmů úroky z úvěrů použitých na ﬁnancování
bytových potřeb. Původní návrh ministerstva ﬁnancí počítal s tím, že po určitou dobu bude možné úroky
odečítat za předpokladu, že se poplatník rozhodne podřídit se současnému režimu daně z nabytí
nemovitých věcí. V průběhu projednávání na vládě došlo ke změně a bude možné od základu daně
odečítat úroky z hypotéčních a ostatních úvěrů uzavřených do konce roku 2021 bez ohledu na to, zda
nabytí nemovitosti dani z nabytí podléhalo či nikoliv. Dle ministerstva ﬁnancí si odpočty úroků bude moci
uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro
nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z
nabytí a současně si bude moci uplatnit odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně z příjmů.
Vláda také navrhuje prodloužit časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, neurčených
k vlastnímu bydlení, a to z pěti na deset let (původní návrh počítal s lhůtou 15 let). Prodloužení lhůty by
se mělo týkat prodejů nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021. Osvobození dle návrhu zůstane
zachováno, pokud prodávající využije prostředky získané z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby.
Návrh zákona čeká standardní legislativní proces. Je tedy možné, že navrhovaná úprava dozná dalších
změn.
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Mimořádně

Kompenzační bonus pro společníky s. r. o. bez
zaměstnanců a rodinné s. r. o.
Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, která umožní jeho výplatu také společníkům
společností s ručením omezeným bez zaměstnanců, které mají nejvýše dva společníky, nebo pouze
společníky, kteří jsou členy jedné rodiny.

Ivana Stibůrková

Lenka Nováková

istiburkova@kpmg.cz
222 123 549

lnovakova@kpmg.cz
222 123 364

Podpora cílí na společníky společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla úplně či částečně
utlumena, a došlo tak k zásadnímu zásahu do jejich výdělečné činnosti (tj. společnost v daném období
nemohla zcela nebo z části v důsledku krizových opatření vykonávat obvyklou výdělečnou činnost např. z
důvodu uzavření nebo omezení provozu, karanténních opatření na straně společníka atd.). Společníci
společností s ručením omezeným bez zaměstnanců a rodinných společností s ručením omezeným dosud
nebyli oprávněni čerpat tzv. kompenzační bonus určený pro OSVČ.
O kompenzační bonus může žádat fyzická osoba, která k 12. březnu 2020 byla společníkem společnosti s
ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má:
nejvýše dva společníky, které jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým
listem, nebo
pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel
nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství), a jejich podíl není představován
kmenovým listem.
Společník nesmí vykonávat činnost, z níž by byl nemocensky pojištěn jako zaměstnanec, s výjimkou
zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, ve které je společníkem, a současně k 12. březnu 2020
byl považován za českého daňového rezidenta, popřípadě daňového rezidenta jiného členského státu
EU/EHP, pokud však úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky za kalendářní rok 2020 bude
představovat nejméně 90 % všech jeho příjmů.
Společnost s ručením omezeným nesmí být v rozhodném období (tj. v období od 12. března do 8. června
2020, resp. do 31. srpna 2020 v případě prodloužení bonusového období) v úpadku nebo v likvidaci a
nesmí být vedena jako nespolehlivý plátce pro účely DPH. Obrat společnosti (dle zákona o účetnictví) za
skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému
období musí překročit částku 180 000 Kč, anebo společnost musí předpokládat, že její obrat za první
dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato
společnost vykonávala činnost, překročí částku 180 000 Kč. Společnost musí být k 12. března 2020
daňovým rezidentem České republiky, popřípadě daňovým rezidentem jiného členského státu EU/EHP za
podmínky, že dosáhla většiny svých příjmů za výše uvedené období ze zdrojů na území České republiky.
V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, požaduje se splnění
výše uvedených podmínek ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně.
Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý den rozhodného období, za který společníkovi
společnosti s ručení omezeným nebyla poskytnuta jiná podpora jako náhrada za omezení výdělečné
činnosti z důvodu COVID-19 nebo souvisejících krizových opatření. V případě, že žadatel bude
společníkem ve více společnostech s ručením omezeným splňujícím výše uvedené podmínky, vznikne mu
nárok na bonus za kalendářní den pouze jednou. Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60
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dnů po ukončení rozhodného období.

6 | Daňové a právní aktuality - květen 2020
© 2020 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG
přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.

Mimořádně

COVID-19 a vnitroskupinové služby
z pohledu převodních cen
Realizace krizových plánů, snahy o udržení pozitivního cash flow nebo sledování rychle přijímaných
legislativních změn v souvislosti s koronavirovou pandemií se staly denním chlebem managementu
společností. Modely odměňování u transakcí se spojenými osobami hrají v této skládačce zásadní roli.

Daniel Szmaragowski

Lenka Pól Brožková

dszmaragowski@kpmg.cz
222 123 841

lenkapol@kpmg.cz
222 123 295

Stanislava Volková
svolkova@kpmg.cz
222 123 697
Řada ﬁrem v České republice odebírá od svých mateřských společností široké portfolio služeb, pro které
se vžilo označení manažerské služby. Jiné entity naopak samy vystupují jako poskytovatelé, kteří
dodávají do skupiny podpůrné služby z pozice tzv. center sdílených služeb.
Z cestovních omezení a změny v množství požadavků či v charakteru podpory, kterou příjemci služeb
aktuálně potřebují, vyplývá pro účastníky skupinových řetězců řada otázek:
Naplní podstata některých manažerských služeb poskytovaných v souvislosti s pandemií tzv.
beneﬁt test?
Snížila-li se poptávka po službách center sdílených služeb, kdo má uhradit nevyužitou kapacitu?
Jak prokázat tržní charakter a „ekonomické racio“ opatření a případných odchylek od historicky
používaných modelů odměňování?
Beneﬁt test a manažerské služby
Beneﬁt test zkoumá, zda vstupy – v podobě služeb či zboží – nakoupené daňovými poplatníky jim přinesly
nebo měly potenciál přinést ekonomický prospěch.
Prospěchem z přijaté služby může být snížení nákladů, přístup ke speciální technologii nebo know-how,
zajištění standardu kvality a podobně. Probíhající pandemická situace ale může dát vzniknout potřebě
jiné podpory, například ve formě implementace krizových plánů, technické a právní podpory při útlumu
výroby, či obstarání dodatečných ﬁnančních zdrojů nebo alternativních prodejních kanálů, jako jsou
vlastní e-shopy či využití platforem typu Amazon.
Budou i tyto dodatečné aktivity službou přinášející pro jejich příjemce potenciál užitku? Nebude se už
jednat o tzv. shareholder aktivity, prostřednictvím kterých se vlastník snaží udržet a ochránit svou
investici pro období „po krizi“? Hranice mezi těmito dvěma kategoriemi bude velmi tenká a nemusí platit
pro všechny obchodní modely stejně. I pokud manažerské služby naplní podstatu, za kterou by byly
ochotny platit i nezávislé subjekty, nabízí se otázka, zda není na místě dočasné přerušení fakturace do
skupinových společností nejvíce zasažených krizí.
Pragmatický jazyk daňového práva bude i v těchto situacích vyžadovat ekonomická zdůvodnění takových
rozhodnutí. Některé rozsudky Soudního dvora EU by mohly při hledání přijatelných argumentů
poskytnout vhodné precedenty (například rozsudek ve věci Hornbach ECJ, 31/05/2018, C-382/16).
Odměna za aktivity center sdílených služeb
Odměny pro centra sdílených služeb, které vystupují jako entity s omezenými riziky, jsou obvykle
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kalkulovány pomocí metody nákladů a přirážky. Tento přístup by měl zajistit, že veškeré náklady účelně
vynaložené centry na poskytování jejich služeb, budou kompenzovány.
Jak postupovat v případě, kdy z důvodu omezení poptávky po hlavních produktech skupiny klesne
potřeba podpůrných služeb zajišťovaných těmito centry?
Pokud náklady na (dočasně) nevyužité kapacity centra zůstanou této společnosti, její ziskovost klesne. Je
účelná snaha o doložení této nižší ziskovosti (či dokonce ztrátovosti) zpracováním nové srovnávací
analýzy? Pokud ano, jak nastavit parametry pro vyhledání „srovnatelných“ subjektů – budou například
akceptovány ztrátové společnosti, které jsou jinak ﬁnanční správou zpravidla odmítány?
V širším kontextu bude nutné vyřešit otázku, zda participace center na nižším zisku / ztrátě skupiny je
přijatelná z pohledu principu tržního odstupu. Přístup některých ﬁnančních správ naznačuje ochotu k
určité ﬂexibilitě, vždy však v rámci tržně obvyklých postupů. Reference na jednání nezávislých osob,
např. při vyjednávání upravených podmínek smluvních vztahů, se nejspíše stanou nezbytnou součástí
dokumentace transferových cen.
…a zase ta dokumentace
Výše naznačené otázky jsou jen pomyslnou špičkou ledovce témat, která budou u vnitroskupinových
služeb v (post)koronavirové době nastolována. Management se bude soustředit na nové modely
spolupráce zavedené jako reakce na krizová opatření a na jejich stabilizaci do budoucna. Finanční úřad
zaklepe na dveře s odstupem několika let, vyzbrojen znalostmi, které v tuto chvíli nejsou k dispozici.
Doporučujeme nepodcenit nutnost precizní evidence a dokumentace, která bude sloužit jako důkaz o
provedení či přijetí služby, včetně srovnávacích a jiných analýz na podporu zvolených modelů
odměňování.
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Daně

Ministerstvo financí přichází s novým
produktem spoření na stáří
Ministerstvo financí vypracovalo návrh zákona, který má zavést nový produkt spoření na stáří – účet
dlouhodobých investic. Návrh je součástí Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta
2019–2023. Nový produkt by měl být alternativou k penzijnímu či životnímu pojištění a měl by být podobně
daňově zvýhodněn.

Jana Fuksová

Filip Morcinek

jfuksova@kpmg.cz
724 981 205

fmorcinek@kpmg.cz
222 123 166

Účet dlouhodobých investic upraví zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Jeho cílem je umožnit spoření
na stáří investicemi do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Nabízet jej
budou moci banky a obchodníci s cennými papíry. Součástí novely je i úprava zákona o daních z příjmů a
zavedení nového institutu „produkt spoření na stáří“. Tento institut zahrne jednak už existující daňově
zvýhodněné formy spoření na stáří (penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření a
soukromé životní pojištění) a nově i zmíněný účet dlouhodobých investic.
Podmínky a formy daňového zvýhodnění produktů spoření na stáří by se neměly zásadně odlišovat od
stávajících pravidel. Příspěvky zaměstnavatele zůstanou daňově efektivním zaměstnaneckým beneﬁtem,
neboť pro zaměstnance budou až do výše 50 tisíc korun ročně osvobozeny, zatímco pro zaměstnavatele
se jedná o daňový náklad. Zaplacené příspěvky si budou moci fyzické osoby odečíst od základu daně až
do výše 48 tisíc korun ročně. Nově bude tento limit souhrnný za všechny podporované produkty spoření
na stáří.
Ostatní podmínky pro možnost čerpání daňové podpory jsou obdobné jako nyní. Výplata bude s výjimkou
plnění v případě smrti možná jen poplatníkovi, který produkt sjednal. Plnění bude možné nejdříve v 60
letech věku a nejdříve po 60 měsících od vzniku produktu, v případě invalidity III. stupně, smrti či zániku
produktu. Obdobně jako nyní bude v případě dřívější výplaty docházet k dodanění uplatněných daňových
úlev. Nově se bude mechanismus dodanění označovat jako „navrácení získané daňové podpory”.
Účinnost zákona je navržena od roku 2022. Návrh zákona se nyní nachází ve vnějším připomínkovém
řízení. Lze tedy očekávat, že dozná určitých změn.
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Daně

Novela DPH 2021: e-commerce
Od roku 2021 se zvláštní režim jednoho správního místa rozšíří na zásilkový prodej zboží. Ten bude nově
obecně zdaňován v zemi příjemce. Výjimku mohou mít malé podniky. Z důvodu harmonizace se také ruší
osvobození od DPH u dovozu zásilek malé hodnoty. Nové povinnosti v oblasti DPH vznikají také internetovým
platformám.

Petra Němcová

Veronika Výborná

pnemcova@kpmg.cz
222 123 781

vvyborna@kpmg.cz
222 123 850

Kristýna Šlehoferová
kslehoferova@kpmg.cz
222 123 761
Návrh novely českého zákona o DPH týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. ecommerce) vychází z daňového balíčku Rady Evropské unie, který bude účinný od 1. ledna 2021 v celé
Evropské unii. Cílem je harmonizace, boj proti daňovým podvodům a narovnání konkurence mezi
dodavateli z EU a třetích zemí. Výrazně se rozšíří působnost zvláštního režimu jednoho správního místa
(tzv. Mini-One-Stop-Shop – „MOSS“). Bude se využívat nejen u digitálních služeb, ale nově i v případě
prodeje zboží na dálku a dovozu zboží nízké hodnoty (150 eur), a to včetně prodeje prostřednictvím
internetových rozhraní a platforem.
Změny u zásilkového prodeje zboží;
Pro zásilkový prodej se zavádí termín „prodej zboží na dálku“ a přidává se termín „prodej dovezeného
zboží na dálku“.
Obecně bude prodej zboží na dálku konečnému spotřebiteli (nepodnikateli) zdaňován v místě spotřeby.
Nebude se už sledovat překročení obratu pro jednotlivé státy. Dále bude možná výjimka pro malé
podniky usazené pouze v jednom z členských států Evropské unie, které nepřekročí roční prahovou
hodnotu 10 000 eur pro prodej zboží na dálku i poskytování služeb v rámci celé EU. Do této hranice může
dodavatel uplatnit zdanění ve státě, odkud zboží dodává.
Nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH
Provozovatelům elektronických rozhraní a platforem, které usnadňují prodej zboží na dálku,; přibydou
nové povinnosti v oblasti DPH. Novela zavádí právní ﬁkci uskutečnění prodeje zboží platformě a následně
platformou konečnému zákazníkovi. Jediné plnění je tak pro účely DPH ﬁktivně rozděleno na dvě s tím, že
přeprava je přiřazena k dodání zboží konečnému zákazníkovi.
Nová pravidla se vztahují na prodej dovezeného zboží na dálku do hodnoty 150 eur a na dodání zboží
zahraniční osobou osobě nepovinné k dani v Evropské unii. Provozovatelé internetových platforem budou
moci využít zvláštní režim jednoho správního místa dle nových pravidel.
V návaznosti na zmíněnou ﬁkci vznikají provozovatelům platforem další povinnosti, jako je například
vedení záznamů o veškerých uskutečněných plněních na platformě.
Zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty
V souvislosti s dlouhodobým nárůstem dovozu zásilek malé hodnoty (maximálně 22 eur) bude zrušeno
jejich osvobození od DPH, které je vůči evropskému trhu diskriminační. U dovezeného zboží s hodnotou
do 150 eur bude možné uplatnit dva režimy – dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního
místa a zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty. Ten druhý zmiňovaný umožní držitelům
zvláštního povolení, například poště, proclít a vyměřit DPH souhrnně za kalendářní měsíc v rámci
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doplňkového celního prohlášení.
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Daně

Novela daňového řádu znovu na scéně
Poslanecká sněmovna neschválila žádnou z možných verzí připravované novely daňového řádu, která tak byla
smetena ze stolu. Ministerstvo financí přišlo během týdne s novým návrhem, který vznikl na půdorysu toho
původního. Byly ovšem zapracovány mnohé změny, které požadovala opozice i odborná veřejnost.

Jana Fuksová

Josef Riesner

jfuksova@kpmg.cz
724 981 205

josefriesner@kpmg.cz
222 123 853

Významnou úpravou je zachování současné lhůty pro vracení nadměrných odpočtů. Lhůta pro vrácení
nadměrného odpočtu DPH zůstane místo původně navrhovaných 45 dnů zachována na současném stavu,
tedy 30 dnech. Tuto změnu motivuje snaha zmírnit negativní dopady na cash ﬂow daňových subjektů.
Ministerstvo s touto změnou úzce spojuje nově zavedený institut vracení daňové zálohy. Ten byl oproti
původnímu návrhu rovněž upraven. Limit pro vznik zálohy se zvyšuje z původně navrhovaných 10 tisíc na
50 tisíc Kč.
Už původní návrh novely zásadním způsobem měnil systém sankcí a úroků. Řada změn v novém návrhu
zůstala zachována, například sjednocení sazeb úroků z prodlení se sazbami u úroků dle občanského
zákoníku. Vítanou změnou oproti původnímu návrhu je zachování toleranční lhůty pro vznik úroku z
prodlení. Oproti původnímu návrhu, který ji rušil úplně, je nyní pouze zkrácena na tři dny. Z návrhu dále
vypadla věta, podle které bylo možné při stanovení úroku přihlédnout pouze k přeplatku, který byl použit
k úhradě nedoplatku, u kterého úrok z prodlení vzniká. Stávající praxe spočívající v započítání přeplatku
vzniklého na příslušném daňovém účtu by tak měla zůstat zachována. Úroky z nesprávně stanovené
daně by měly vznikat ve dvojnásobné výši oproti jejich standardní výši po dobu, po kterou je vedeno
nezákonné exekuční řízení. Nově bude muset správce daně informovat daňový subjekt o výši jeho
případného nedoplatku před tím, než jej začne vymáhat.
Do novely přibyl nový nástroj – prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. O něj může daňový subjekt
požádat po podání daňového přiznání, za které je pokuta vyměřena. Správce daně ji pak může prominout
v případě, že k opožděnému daňovému tvrzení došlo z ospravedlnitelných důvodů. V rámci správního
uvážení je správce daně povinen zohlednit ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu a
zhodnotit případnou nepřiměřenou tvrdost uložené pokuty.
Novela ukládá ministerstvu ﬁnancí vyhláškou stanovit konkrétní náležitosti formulářových podání pro
jednotlivé druhy daní. Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy bude nově ukládána jednak v
případě, že podání nebylo učiněno stanoveným způsobem (např. elektronicky), ale také pokud nebylo
učiněno ve stanoveném formátu (typicky xml).
V novele zůstalo zachováno prodloužení lhůty pro podání ročních přiznání na čtyři měsíce, je-li přiznání
podáno elektronicky. Nové přechodné ustanovení umožní prodloužení lhůty pro podávání elektronických
daňových přiznání už pro zdaňovací období roku 2020.
Zákon počítá s účinností od 1. ledna 2021. Novela, kterou schválila vláda 27. dubna, musí znovu projít
celým legislativním procesem, takže na ﬁnální verzi si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
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Daně

Nová veřejná soutěž v programu Trend
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 29. dubna třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a
experimentálním vývoji. Je zaměřena na tvorbu výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou
činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb). Hlavním cílem programu je
zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost podniků. Žádat mohou i velké podniky.

Karin Osinová

Marie Svobodová

kosinova@kpmg.cz

mariesvobodova@kpmg.cz
222 124 267

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo ve spolupráci s
dalšími podniky/výzkumnými organizacemi. Hlavní uchazeč může podat maximálně jeden návrh
projektu a musí současně prokázat dvouletou účetní historii.
Základní harmonogram veřejné soutěže:
Žádosti o podporu se přijímají: od 30. dubna do 24. června 2020
Začátek řešení projektů: nejdříve od 1. ledna 2021 a nejpozději od 1. dubna 2021
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. března 2026
Délka realizace projektu: 12–60 měsíců
Uchazeči mohou žádat o podporu maximálně ve výši 40 milionů Kč na projekt. Maximální intenzita
podpory se liší v závislosti na velikosti podniku a kategorii činnosti, kterou podnik zvolí. Pro
velké podniky je intenzita podpory stanovena mezi 25 % a 65 % způsobilých nákladů. Vyšší
míry podpory lze dosáhnout, pokud podnik realizuje projekt v účinné spolupráci s jiným
podnikem/výzkumnou organizací. Účinnou spolupráci není třeba dokládat žádným dokumentem, splnění
této podmínky se posuzuje při hodnoticím procesu.
Mezi způsobilé náklady se řadí osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé
náklady. Způsobilými náklady nemohou být investice.
Návrh projektu musí mít za cíl minimálně jeden z následujících výstupů/výsledků, které budou uplatněny
v praxi: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená
technologie aj.
Veřejná soutěž stanoví řadu dalších parametrů a podmínek, které s vámi v případě zájmu rádi
prodiskutujeme.
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Právo

Bude mít správce daně povinnost zakládat
účetní závěrky poplatníků do sbírky listin?
Skupina poslanců předložila na konci ledna návrh novely zákona o veřejných rejstřících, který má zavést
povinnost správce daně ukládat jménem fyzických a právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících
řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky do sbírky listin. Změnu navrhují s účinností od 1. ledna
2022.

Aneta Boukalová

Aneta Mohylová

aboukalova@kpmg.cz
222 123 870

amohylova@kpmg.cz
222 123 792

Nynější právní úprava ukládá osobám zapsaným ve veřejných rejstřících povinnost zakládat do sbírky
listin řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky. Dle zákona o účetnictví je pro obchodní
korporace nejpozdějším termínem založení konec účetního období, který bezprostředně následuje po
účetním období, za které je daná účetní závěrka vypracována. V případě, že tak osoba ani přes výzvu
neučiní, může jí rejstříkový soud uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc Kč, v krajním případě ji
může i zrušit s likvidací. Člen statutárního orgánu osoby, která neplní tuto povinnost, porušuje povinnost
péče řádného hospodáře. Dle zákona o účetnictví hrozí v takovém případě pokuta od ﬁnančního úřadu až
do výše 3 % hodnoty aktiv zjištěných z účetní závěrky účetní jednotky.
Uvedené účetní dokumenty přikládají poplatníci povinně ke svým přiznáním k dani z příjmů. V situaci, kdy
už stát má tyto listiny k dispozici, představuje dle navrhovatelů novely povinnost založení účetních
závěrek do sbírky listin nadbytečnou zátěž pro zapsané osoby. Dle důvodové zprávy jsou účetní závěrky
natolik důležitým dokumentem, že by jejich zveřejnění měl zajistit orgán veřejné správy, kterému byly v
rámci jeho činnosti předloženy. Postačovalo by tedy předložit účetní závěrky příslušnému správci daně v
rámci přiznání k dani z příjmů a ten by zajistil jejich následné zveřejnění. Navrhovanou úpravou by tak
mohla fakticky zaniknout vlastní povinnost osob zapsaných ve veřejných rejstřících zakládat tyto listiny
do sbírky listin.
K návrhu vláda vydala negativní stanovisko. Dle jejího názoru by si řešení problematiky vyžádalo změnu
několika zákonů, zejména zákona o účetnictví. Pokud by totiž navrhovaná změna byla přijata v současné
podobě, náležela by povinnost zakládat účetní dokumenty do sbírky listin dvěma subjektům, a to správci
daně a zapsaným osobám.
Navrhovanou změnu nicméně vnímáme jako krok správným směrem k otevření diskuze ohledně této v
praxi často z různých důvodů porušované povinnosti. Diskuze a následná změna by mohla vést k větší
propojenosti systémů veřejné správy v této oblasti.
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Právo

Povolení ke zprostředkování zaměstnání
komplikuje zaměstnávání cizinců
Loňská novela zákona o pobytu cizinců zakázala cizincům se zaměstnaneckou kartou změnit zaměstnavatele,
bude-li jím agentura práce, respektive držitel licence ke zprostředkování zaměstnání. Patří mezi ně jak „pravé”
agentury práce, tak subjekty zprostředkující zaměstnání jen výjimečně, ale i náborové agentury. Pro cizince i
potenciální zaměstnavatele je to výrazná komplikace.

Romana Szuťányi

Barbora Cvinerová

rszutanyi@kpmg.cz
703 873 693

bcvinerova@kpmg.cz
733 591 361

Petr Štětina
pstetina@kpmg.cz
222 123 728
Ke klasickému agenturnímu zaměstnávání, tj. dočasnému pronajímání zaměstnanců klientům za úplatu,
ale i k poskytování služeb v oblasti recruitmentu, je potřeba vyřídit si platné povolení ke zprostředkování
zaměstnání. To vydává Generální ředitelství Úřadu práce České republiky. V České republice je k
dnešnímu dni téměř 2 200 subjektů, které mají oprávnění zprostředkovávat zaměstnání. U většiny z nich
je to jejich hlavní předmět podnikání – jde o tzv. agentury práce v pravém slova smyslu.
Licencí ovšem disponují i společnosti, které tuto činnost vykonávají pouze okrajově vedle svého hlavního
podnikání, případně si povolení uchovávají z dřívějška jen pro případ, že by je mohly v budoucnu využít.
Zákonnou deﬁnici agentury práce navíc naplňují i společnosti, které se věnují recruitmentu nebo
poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.
Pro všechny tyto držitele licencí se od konce července 2019 podstatně ztížil proces náboru nových
zaměstnanců z řad cizinců. Od tohoto data totiž novela zákona o pobytu cizinců zakazuje, aby držitel
zaměstnanecké karty (tj. povolení nezbytného k výkonu práce cizince v České republice) změnil
zaměstnavatele nebo nastoupil na novou pozici, bude-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce.
Tato změna regulace měla zřejmě mířit jen na agentury práce v pravém slova smyslu. Novela ale
nerozlišuje, zda je zprostředkování zaměstnání hlavním či pouze okrajovým předmětem činnosti
subjektu, který povolení získal, případně zda jde jen o náborovou společnost. Možnost změny
zaměstnavatele cizince paušálně zapovídá všem „agenturám práce“ a těmi se dle zákona o
zaměstnanosti rozumí všichni držitelé povolení.
V tuto chvíli zákonodárci o zrušení nebo alespoň zúžení přísného zákazu neuvažují. Doporučujeme proto
před zahájením procesu změny zaměstnavatele prověřit, zda jste držitelem povolení ke zprostředkování
zaměstnání. Pokud uvažujete o vyřízení této licence, zvažte, zda je pro vás skutečně nezbytná. Můžete se
totiž vystavit riziku, že nebudete moci přijmout potenciálního kandidáta, který je držitelem
zaměstnanecké karty.
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Právo

Novela občanského zákoníku ruší předkupní
právo
V dubnu byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela občanského zákoníku, která může významně zvýšit likviditu
bytových jednotek. Byť se v souvislosti s pandemií COVID-19 očekává propad cen nemovitostí, pro investory a
vlastníky nemovitostí může mít novela pozitivní přínos. Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí se totiž s
účinností od července 2020 téměř kompletně ruší a úprava se vrací do stavu, který platil v letech 2014 až
2018.

Aneta Boukalová

Pavlína Rampová

aboukalova@kpmg.cz
222 123 870

prampova@kpmg.cz
222 123 765

V lednu 2018 vrátil zákonodárce do českého právního řádu staronový institut předkupního práva k
nemovitostem ve spoluvlastnictví. Pokud chcete dnes prodat svůj podíl na nemovitostech ve
spoluvlastnictví, musíte jej nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům k odkupu. Negativně se to
dotýká prodejů bytových jednotek, s nimiž se zamýšlí převést i některé části společných prostor – typicky
jde o garážová stání, sklepní kóje, společné areálové komunikace nebo předzahrádky.
Při prodeji bytových jednotek zmíněná povinnost často výrazně zpomaluje a komplikuje zamýšlenou
transakci. Navíc pokud některý (nebo i více) ze spoluvlastníků o nabízený podíl na nebytovém prostoru
projeví zájem, může se cena prodávané jednotky snížit.
O novele, která měla být původně účinná od ledna 2020, jsme informovali už před rokem. Přestože se
účinnost posunula o půl roku, nic se nemění na skutečnosti, že novela bude pro realitní trh přínosná a
má potenciál se stát účinným protikrizovým opatřením. Může totiž výrazně urychlit převody bytových
jednotek a s nimi souvisejících podílů na společných prostorách a pomoci vlastníkům, kteří budou chtít
své nemovitosti i v souvislosti s pandemií co nejlépe a nejrychleji prodat.
Zrušení předkupního práva se ale nedotkne pouze převodů bytových jednotek. Vlivem pozměňovacích
návrhů nebudou od července 2020 převody spoluvlastnických podílů zatíženy předkupním právem ani ve
vztahu k jiným nemovitostem. Výjimku tvoří převod podílu ve spoluvlastnictví založeného děděním,
ledaže spoluvlastník převádí podíl jinému spoluvlastníku nebo v rámci rodiny. V takovém případě bude
třeba v době šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví nabídnout podíl k odkupu nejprve ostatním
spoluvlastníkům. Předkupní právo je dále nutné dodržet také při prodejích uskutečněných před účinností
novely.
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Právo

Nová povinnost poskytování informací
o službách v oblasti cestovního ruchu
V rámci opatření reagujících na následky pandemie koronaviru SARS CoV-2 přijali zákonodárci novelu zákona,
která zavedla povinnost zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu (typicky Airbnb a podobné platformy)
poskytovat živnostenskému úřadu informace o těchto službách.

Petr Janíček

Diana Marková

pjanicek@kpmg.cz
222 123 375

dmarkova@kpmg.cz
222 124 306

Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu, zavádí povinnost online zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu na výzvu obecního
živnostenského úřadu poskytnout informace o zprostředkovaných službách, a to včetně typu a rozsahu
zprostředkovaných služeb a identiﬁkace osob, které zprostředkované služby zákazníkům poskytly.
Tato povinnost dopadá na všechny provozovatele online platforem, které zprostředkovávají služby
cestovního ruchu, tedy nejen krátkodobé ubytování, ale také například dopravní služby nebo nájmy
dopravních prostředků. Provozovatelé online platforem nemusí úřadu informace poskytovat automaticky,
ale až na výzvu obecního živnostenského úřadu. Novela předpokládá, že živnostenský úřad získané
informace následně poskytne dalším orgánům veřejné moci.
Cílem novely je umožnit veřejnoprávní kontrolu provozování výdělečné činnosti prostřednictvím
internetových platforem, která je nyní z důvodu nedostatku informací a anonymity poskytovatelů služeb
značně komplikovaná. Stejná míra kontroly těchto subjektů ve srovnání s „klasickými“ podnikateli by
měla přispět také k narovnání tržního prostředí.
Deklarované důvody pro přijetí novely jsou jak daňové, tak bezpečnostní. Do budoucna lze očekávat, že
stát bude důrazněji vynucovat dodržování daňových i jiných veřejnoprávních povinností ze strany
poskytovatelů ubytovacích služeb, dále služeb sdílení automobilů, přepravy osob a jiných služeb
zprostředkovávaných online nebo přes mobilní aplikace. Většina online platforem je provozována
zahraničními entitami. Je otázkou, jak úspěšné bude vymáhání povinností vůči nim, případně ukládání
sankcí za jejich porušení.
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Z judikatury

SDEU a informace o spotřebitelském
úvěru
Soudní dvůr EU (SDEU) v rozsudku ve věci C‑66/19 stanovil, že je nepřípustné, aby úvěrová smlouva u
povinných informací odkazovala na vnitrostátní ustanovení, které navíc dále odkazuje na jiná ustanovení
národního práva. Do povinných informací soud zahrnuje také podmínky počítání lhůty pro odstoupení od
smlouvy.

Linda Kolaříková

Filip Horák

lkolarikova@kpmg.cz
222 123 889

fhorak@kpmg.cz
222 123 169

Z odpovědí SDEU na předběžné otázky, které položil německý zemský soud ohledně informací povinně
obsažených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, vyplývá následující:
Úvěrová smlouva musí jasně a výstižně uvádět ne/možnost odstoupení od smlouvy, období a jiné
podmínky pro odstoupení, mezi které se řadí i počítání lhůty pro odstoupení.
Pouhý odkaz v obecných smluvních podmínkách na právní nebo jiný předpis, který stanoví práva
a povinnosti smluvních stran, nepostačuje, což uvedla už předcházející judikatura. Odkaz na
předpis, obsažený ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, který navíc odkazuje na další předpis, je
proto neakceptovatelný.
Dle našeho názoru by tyto závěry neměly být aplikovány extenzivně, nicméně poskytovatelé
spotřebitelských úvěrů by měli zkontrolovat svou smluvní dokumentaci a bedlivě zvážit jakékoliv odkazy
na právní předpisy, ze kterých spotřebitelům vyplývají konkrétní povinnosti.
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Z judikatury

NSS: Pouhé prokázání podvodu nestačí
k odejmutí nároku na odpočet
Nejvyšší správní soud (NSS) se už po několikáté zabýval podvodem na DPH a tím, za jakých podmínek lze
usoudit, že příjemce zdanitelného plnění věděl, nebo vědět měl a mohl, že se tohoto podvodu účastní, a
správce daně mu tak může zamítnout nárok na odpočet DPH.

Martin Krapinec

Dominik Kovář

mkrapinec@kpmg.cz
222 123 499

dkovar@kpmg.cz
222 124 821

V tomto případě společnost kupovala reklamní služby na golfových turnajích a prostor pro reklamní spoty
na LCD televizorech v Praze. Tyto služby zajistila ﬁrma, v jejímž čele byla zapsána osoba, která byla
posléze zbavena způsobilosti k právnímu jednání. Činnost společnosti zajišťoval právník, který měl od
tohoto jednatele (z doby jeho způsobilosti) plnou moc a také zaměstnanec, který byl úkolován tímto
právníkem. Z předložených důkazů vyplývá, že plnění bylo poskytnuto v rozsahu smluv, což
nezpochybňuje ani správce daně.
Poté, co byl jednatel zbaven způsobilosti k právnímu jednání, zjistil správce daně, že podpis na registraci
k DPH a na podaných přiznáních k DPH byl zfalšován. Za těchto okolností zrušil všechny platební výměry
a také registraci této společnosti k DPH. Na základě zrušené registrace dodavatele zahájil správce daně
daňovou kontrolu u příjemce reklamních služeb.
Podle správce daně měl příjemce služeb vyvodit, že se účastní daňového podvodu, a to na základě těchto
indicií:
Nedošlo k ověření podpisu na smlouvě s podpisem na dokumentech uložených ve sbírce listin.
Společnost sídlila na virtuální adrese.
Spolupráce byla navázána přes osobní kontakt zaměstnance, ale nikdy nedošlo ke kontaktu s
jednatelem.
Smlouvy ze strany dodavatele byly předloženy už podepsané s předtištěným datem.
Z hlediska podvodu na DPH není dle NSS podstatné, zda úkony jednatele byly neplatné, ani to, zda
skutečně došlo ke zfalšování podpisů. Podstatné je, zda zapojením takto omezené osoby došlo k podvodu
na DPH, o kterém příjemce plnění věděl nebo vědět mohl.
NSS se s úvahou správce daně neztotožnil a konstatoval, že výše uvedené skutečnosti neindikují podvod
na DPH. Virtuální sídlo společnosti a spolupráci navázanou přes zaměstnance považuje za běžnou
obchodní praxi a ověřování podpisů ze sbírky listin naopak za nestandardní požadavek ze strany správce
daně.
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Z judikatury

SDEU řešil český případ přiřazení přepravy
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval v českém případu Herst o pravidlech přiřazení přepravy k
transakci, kdy je přeprava zajištěna posledním subjektem v řetězci a v průběhu této přepravy dojde několikrát
k přeprodeji daného zboží mezi dalšími subjekty.

Tomáš Havel

Dominik Kovář

thavel@kpmg.cz
222 123 615

dkovar@kpmg.cz
222 124 821

Společnost Herst se nacházela na konci řetězové transakce, která spočívala v pořízení pohonných hmot z
jiného členského státu, přičemž tuto přepravu sama zajišťovala. Dle uzavřených smluv byly tyto pohonné
hmoty dodány společnosti Herst poté, co došlo k ukončení režimu podmíněného osvobození od spotřební
daně. V tomto případě se SDEU zabýval okamžikem, kdy došlo k dodání zboží (převodu práva nakládat se
zbožím jako vlastník) společnosti Herst.
SDEU konstatoval, že pro správné přiřazení přepravy je stěžejní, jestli společnost Herst nabývá právo
nakládat se zbožím jako vlastník v tom smyslu, že má možnost činit rozhodnutí, která mohou ovlivnit
právní situaci tohoto zboží, zejména rozhodnutí o jeho prodeji. Za předpokladu, že toto právo
bylo nabyto před započetím přepravy, bude společnost Herst uskutečňovat pořízení zboží z jiného
členského státu, a to i za situace, že právní titul přejde na společnost Herst až po propuštění zboží do
volného oběhu v České republice. Tuto skutečnost ale bude muset posoudit předkládající soud.
Dále se SDEU zabýval aplikací zásady in dubio mititus ve vnitrostátním právu. Posuzoval, zda by v
případě, kdy vnitrostátní daňové pravidlo umožňuje více výkladových variant, měla být použita ta, která
je pro osobu povinnou k dani nejvýhodnější. SDEU na tuto otázku odpovídá tak, že lokální soud je povinen
zohlednit veškerá pravidla vnitrostátního práva a použít výkladové metody uznané SDEU tak, aby vyložil
vnitrostátní pravidla v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu směrnice o DPH. Měl by
vnitrostátní právo vykládat, tak, jak směrnici vykládá SDEU a měl by dosáhnout výsledku, který tato
směrnice sleduje. Tudíž aplikování zásady in dubio mititus je neslučitelné s unijním právem.
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Z judikatury

Vysílací struktury z pohledu DPH
V praxi se často stává, že společnosti opomíjí možné dopady vysílání pracovníků na vysokých manažerských
funkcích do České republiky za účelem vedení či dohledu nad jinou společností ze skupiny. Řada takových
vysílacích struktur naplní definici stálé provozovny z pohledu DPH.

Martin Krapinec

Hana Hašková

mkrapinec@kpmg.cz
222 123 499

hhaskova@kpmg.cz
222 124 258

Deﬁnice stálé provozovny pro účely DPH je poměrně obecná: jedná se o místo, které má dostatečně stálé
personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím může osoba povinná k dani uskutečňovat své
ekonomické činnosti.
Zahraniční mateřské společnosti na základě smlouvy o poskytování manažerských služeb běžně vysílají
na delší časové období vysoce postavené pracovníky do spřízněných společností v České republice.
Materiální vybavení, které vyslaný pracovník v České republice užívá, představuje především vybavená
kancelář, mobilní telefon či počítač. Vybavení přitom většinou poskytuje právě česká společnost. Dle
dosavadní judikatury je irrelevantní, zda vybavení poskytuje česká společnost, protože i v takovém
případě lze materiální vybavení označit za dostatečně stálé.
Pro vznik provozovny z pohledu DPH nestačí jen výše uvedené stálé materiální vybavení, ale musí být
také splněna podmínka „nezávislosti“, čili že řídící vyslaná osoba rozhoduje nezávisle ve společnosti, do
které je vyslána.
V mnoha případech není přítomen žádný nadřízený příslušného vyslaného pracovníka, a proto je
mateřská společnost jediným možným orgánem, který na něj má jakýkoliv přímý vliv. Je zřejmé, že jsou
pro něj stanoveny určité hranice buď českou společností, zahraniční společností, nebo oběma. To by však
nemělo mít vliv na jeho schopnost přijímat nezávislá rozhodnutí. Dle judikatury je pro posouzení
nezávislosti dále zásadní skutečnost, zda činnosti vykonávané vyslaným pracovníkem vedou k
samostatnému výkonu ekonomické činnosti mateřské společnosti v České republice a služby tak mohou
být, díky své vybavenosti, teoreticky (aniž by tomu tak skutečně bylo) nabízeny i jiným společnostem v
České republice. Takovým případem pak bude zejména situace, kdy má vyslaný pracovník svěřený
majetek ve výhradním užívání a disponuje pracovním prostorem (např. kanceláří), který je svěřen
výhradně jemu.
Přestože se problematikou zabývalo v minulosti několik koordinačních výborů KDP ČR a GFŘ, žádný z nich
jednoznačnou oporu pro tyto případy nenabídl. V každém případě doporučujeme posuzovat případy
vysílání pracovníků jednotlivě a přezkoumat konkrétní smluvní ujednání mezi spřízněnými společnostmi.
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Krátce

Stručné aktuality, květen 2020
Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Lenka Fialková

Václav Baňka

lﬁalkova@kpmg.cz
222 123 536

vbanka@kpmg.cz
222 123 505

Josef Riesner
josefriesner@kpmg.cz
222 123 853
KRÁTCE Z DOMOVA
Novela občanského zákoníku, která vyšla pod číslem 163/2020 ve Sbírce zákonů, přináší s
účinností od 1. července 2020 zjednodušení a konkretizaci některých pravidel pro společenství
vlastníků.
Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky o žádostech podle zákona o investičních společnostech a
investičních fondech (č. 201/2020), která s účinností od 1. 5. 2020 reﬂektuje změny v ZISIF.
Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v
případě souběhu podnikání a zaměstnání. O bonus obvykle nemohou žádat OSVČ, které jsou
zároveň zaměstnanci.
GFŘ v souvislosti s koronavirovou pandemií zveřejnilo souhrnný přehled o možnostech osvobození
od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země.
Svaz průmyslu a dopravy ČR zveřejnil příručku „Daňové otázky elektromobility".
Ministerstvo spravedlnosti od května obnovuje možnost ověřování listin vydaných českými orgány
pro použití v zahraničí (tzv. superlegalizace) v osobním styku, z bezpečnostních důvodů zatím jen
v omezeném rozsahu. Prezenční ověření listin bude možné pouze po online rezervaci termínu. I
nadále je možné požádat o ověření listin korespondenčně.
Vláda schválila odložení elektronické evidence tržeb pro všechny vlny, a to do konce roku 2020.
Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a
ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby
až 1. ledna 2021. Novelu zákona projedná Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze.
Vláda schválila podporu komerčních nájmů ve výši 50 % z ceny nájmu, za předpokladu, že 30 %
ceny ponese pronajímatel. Na nájemce tak zůstane 20 % z ceny nájemného. Tato podpora se
bude vztahovat na nájemné za období od 1. dubna do 30. června 2020. Potřebné dokumenty pro
žádost budou zahrnovat minimálně nájemní smlouvu, dodatek k nájemní smlouvě se závazkem
pronajímatele poskytnout slevu ve výši 30 % a doklad o výši nájemného za měsíce předcházející
koronavirové krizi. Návrh programu této podpory by se měl vztahovat jen na subjekty, které
nemohou provozovat svou činnost z důvodu epidemie. Připraví jej ministerstvo průmyslu a
obchodu (MPO).
Vláda schválila navýšení ošetřovného pro OSVČ z 424 Kč na 500 Kč za každý kalendářní den, a to
za období od 1. dubna do 30. června 2020. Tuto podporu vyhlásí MPO v tomto týdnu.

KRÁTCE ZE SVĚTA
OECD oznámila, že společné úsilí týkající se řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace
hospodářství pokračuje podle plánu (podrobnosti v Euro Tax Flash 423). Způsob práce se
přizpůsobil opatřením přijatým v souvislosti s nemocí Covid-19. Všechny zúčastněné strany
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nicméně dále usilují o dosažení dohody o klíčových bodech mnohostranných řešení na úrovni G20
a OECD v rámci iniciativy BEPS, jejichž projednání je naplánováno na začátek července.
V dubnu vstoupila v Lichtenštejnsku a Kataru v platnost mnohostranná úmluva o boji proti
snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI). Na konci března MLI ratiﬁkoval Omán.
Celkový počet signatářů MLI je v současné době 94, přičemž 44 z nich už uložilo své ratiﬁkační
listiny u depozitáře a ve 39 jurisdikcích MLI vstoupila v platnost. Úplný seznam signatářů MLI k
datu 11. března 2020 naleznete na stránkách OECD.
Fórum pro daňovou správu (FTA), působící v rámci OECD, zveřejnilo globální referenční dokument
shrnující opatření na podporu daňových poplatníků přijatá daňovými správami vybraných zemí v
souvislosti s pandemií COVID 19. Podpůrná opatření pomáhají daňovým poplatníkům řešit
problémy s cash-ﬂow a potíže s dodržováním lhůt. Dokument se bude pravidelně aktualizovat,
aby pomohl daňovým správám vyvinout vhodná podpůrná opatření v jejich jurisdikcích.
Jednotlivé kanceláře z globální sítě KPMG zveřejňují v reakci na COVID-19 přehled daňových
opatření v příslušných státech. Další informace o možných daňových, právních a imigračních
důsledcích nemoci COVID-19 naleznete na globální stránce KPMG. Kromě toho KPMG Global
pořádá pravidelný webinář s názvem Keeping Connected Globally Series – Global perspectives on
the Future of Tax, Legal and Mobility.
Evropská komise jschválila český režim záruk Covid Plus ve výši 5,2 miliardy eur na úvěry ve
prospěch velkých exportních podniků postižených koronavirovou pandemií. Zájemcům o tuto
podporu doporučujeme zahájit jednání s bankou, jelikož je pravděpodobné, že se program brzy
spustí a bude o něj velký zájem. EGAP zároveň zveřejnil návod pro banky, jak mají postupovat.
Otevření programu očekáváme v následujících dnech.

23 | Daňové a právní aktuality - květen 2020
© 2020 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG
přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram
www.kpmg.cz
Tel.: +420 222 123 111
Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či
subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že
budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez
důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto
informací činěna žádná opatření.
© 2020 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských
společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské
organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena. Název a logo KPMG jsou registrovanými ochrannými
známkami či známkami KPMG International.

