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Dne 12. března 2019 znovu schválila Poslanecká 
sněmovna Daňový balíček 2019, a to ve znění 
odsouhlaseném již 21. prosince 2018. Pozměňovací 
návrhy Senátu nebyly přijaty. Zákon podepsal 
prezident republiky a dne 27. března 2019 byl pod 
č. 80/2019 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Většina 
ustanovení novely nabyla účinnosti 1. dubna 2019.
 
O jednotlivých novinkách jsme Vás podrobně 
informovali v našich předchozích zprávách. 
Ve stručnosti připomínáme ty nejvýznamnější: 

Daň z příjmů

 Omezení daňové uznatelnosti úroků limitem 
80 mil. Kč nebo 30% EBITDA

 Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví 
do zahraničí

 Zavedení pravidel proti zneužívání nesouladů daňových 
systémů

 Zdanění ovládaných zahraničních společností

 Oznamování výplaty příjmů do zahraničí nad 
100 tis. Kč, které obecně v ČR podléhají srážkové 
dani, ale jsou od ní osvobozeny nebo zdanění 
nepodléhají na základě smlouvy o zamezení 
dvojímu zdanění (např. výplata podílů na zisku 
mateřské společnosti).

 Zvýšení stropů výdajových paušálů OSVČ, a to na dvoj-
násobek současného stavu

 Změny dokumentace pro uplatnění odpočtu na výzkum 
a vývoj

DPH:

 Nová úprava oprav základu daně a daně u nedobytných 
pohledávek

 Změny pravidel uplatnění odpočtu DPH při registraci

 Nová pravidla zdaňování poukázek

 Změny výpočtu DPH tzv. „shora“ a zaokrouhlování 
DPH

 Snížení sazby DPH u tepla a chladu na 10% (od roku 
2020)

 Změna v určení místa zdanitelného plnění u digitálních 
služeb

 Doplnění nové definice ekonomické činnosti, 
díky čemuž se posouzení činnosti jednatelů 
a členů statutárních orgánů z pohledu DPH oproti 
současnému stavu nezmění, tj. zůstane mimo 
předmět daně.

 Změny v pojetí data uskutečnění zdanitelného 
plnění u služeb souvisejících s nájmem
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Novelou zákoníku práce byl zrušen institut tzv. karenční 
doby, po kterou se zaměstnanci při nemoci neposkytuje 
náhrada mzdy.

Náhradu mzdy v době pracovní neschopnosti vyplácí 
zaměstnanci v prvních 14 kalendářních dnech 
jejího trvání zaměstnavatel, od 15. dne nemoci 
náleží zaměstnanci dávka nemocenského pojištění 
vyplácená Českou správou sociálního zabezpečení. 
Doposud náhrada mzdy náležela zaměstnanci teprve 
od 4. kalendářního dne pracovní neschopnosti, 
resp. od 25. neodpracované hodiny. Po zrušení 
karenční doby bude zaměstnanci náležet náhrada 
mzdy již od první směny, kterou v důsledku pracovní 
neschopnosti neodpracuje.

Zvýšené náklady, jež v důsledku zrušení karenční doby 
zaměstnavatelům vzniknou, budou kompenzovány 
snížením pojistného placeného zaměstnavatelem 
na nemocenské pojištění o 0,2 %. Celkově tak bude 
odvod pojistného na sociální zabezpečení ze strany 
zaměstnavatele činit 24,8 % vyměřovacího základu, 

čímž klesne i superhrubá mzda ze současných 
134 % na 133,8 %. Analogicky dochází k poklesu 
minimálního pojistného na nemocenské pojištění 
u OSVČ, a to na 126 Kč. 

Účinnost zrušení karenční doby a změn sazeb 
pojistného nastává 1. července 2019. Podle 
přechodných ustanovení novely se náhrada mzdy 
v novém režimu neuplatní na případy dočasné 
pracovní neschopnosti vzniklé před tímto datem. 
Vznikne-li dočasná pracovní neschopnost ještě 
30. června 2019, náhrada mzdy bude zaměstnanci 
náležet teprve za zmeškané směny od 4. kalendářního 
dne jejího trvání. 

ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY
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Dle převažujícího výkladu nebyla doposud účast 
zaměstnance na rehabilitaci, byť předepsané 
lékařem, považována za důležitou osobní překážku 
v práci ve smyslu nařízení vlády č. 590/2006 Sb., jimiž 
se stanoví okruh překážek, při kterých zaměstnavatel 
musí zaměstnanci poskytnout pracovní volno. 
Na poskytnutí volna za účelem rehabilitace se tak buď 
musel zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout, 
nebo na ni mohl docházet mimo rámec pracovních 
směn. 

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví, 
komunikovaného též s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, je však nutné léčebně rehabilitační 
péči podřadit pod pojem „ošetření“ (bod 1 Přílohy 
předmětného vládního nařízení). Zaměstnavatel 

by tedy do budoucna měl poskytnout zaměstnanci 
k účasti na léčebné rehabilitaci pracovní volno 
s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, 
a to za stejných podmínek, jako v případě lékařského 
vyšetření. Za rehabilitaci se však ve smyslu zdravotní 
péče nepovažují např. masáže či kondiční cvičení. 
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Ústavní soud ČR („ÚS“) vydal dne 28.2.2019 nález 
sp. zn. II. ÚS 819/18. Podle tohoto rozhodnutí je zadržování 
nesporné části nadměrného odpočtu (např. po dobu 
postupu k odstranění pochybností či daňové kontroly) 
nezákonným zásahem do vlastnického práva daňového 
subjektu. Dle ÚS má správce daně přezkoumávaný 
nadměrný odpočet rozdělit na část nespornou a spornou, 
a nespornou část nadměrného odpočtu co nejdříve 
vrátit daňovému subjektu.

Ministerstvo financí rozhodnutí označilo 
za „překvapivé“, vyhodnocuje ho a své stanovisko 
k němu pravděpodobně brzy sdělí.

Uvedené rozhodnutí je nesporně pozitivní zprávou 
pro daňové subjekty. Daňová veřejnost, vzhledem 
k dlouhé délce daňových řízení v ČR, volá po tomto 
mechanismu již léta. Dle našich zkušeností však 
nelze očekávat, že by finanční úřady změnily svůj 
běžný postup tak, aby korespondoval s uvedeným 
rozhodnutím ÚS, a to zejména z následujících důvodů:

 ÚS rozhodoval skutkově i procesně specifickou situaci, 
kdy správce daně přezkoumával odpočet DPH pouze 
u části přijatých plnění (označená jako „sporná“), 
ostatní přijatá plnění nezkoumal. Doba daňového 
řízení byla velmi dlouhá (v řádu let) protože správce 
daně měl silné podezření, že část obchodování 
společnosti byla zasažena daňovým podvodem.

 ÚS vyslovil názor, že i bez konkrétní právní 
úpravy v daňovém řádu může správce daně činit 
rozhodnutí daňovým předpisy nepředvídaná 
(tj. provést jakési „částečné“ či „předběžné“ 
vyměření daně). Tato situace je v praxi 
nepředstavitelná bez aktivního přístupu daňové 
správy. Pro případnou implementaci je totiž 
nutno vytvořit podrobnou metodiku, která by 
sjednocovala postup jednotlivých správců daně, 
a která by definovala vodítka pro konkrétní 
správce daně tak, aby s dostatečnou mírou 
právní jistoty a předvídatelnosti mohli řešit 
jednotlivé situace.

 „Částečné“ či „předběžné“ vyměření daně 
správcem daně může vyústit i v situaci, která 
pozici daňového subjektu zhorší. Např. pokud 
správce daně bude zkoumat „spornou“ část 
přijatých plnění a zbylou část přijatých plnění 
a plnění uskutečněná daňovým subjektu 
prohlásí za nesporná, z nadměrného odpočtu 
deklarovaného daňovým subjektem se může 
snadno stát výsledná daňová povinnost. 
Pro tento případ ÚS zdůrazňuje, že „…vydání 
rozhodnutí týkajících se neprověřovaných 
plnění je z hlediska ústavnosti možné pouze 
ve prospěch daňového subjektu, nikoli v jeho 
neprospěch.“ Tento přístup bude daňová správa 
akceptovat jen stěží.

 V oblasti praktických dopadů lze rovněž 
zmínit informační systém správce ADIS. Přijetí 
„částečného“ či „předběžného“ vyměřování daně 
by vyžadovalo poměrně rozsáhlé úpravy tohoto 
koncepčně zastaralého systému (jehož počátky 
sahají do 90. let).

 V neposlední řadě nelze opomenout případ 
C-446/18 AGROBET CZ, kdy obdobnou otázku bude, 
na základě podnětu Nejvyššího správního soudu 
ČR, řešit Soudní dvůr EU („SD EU“). Rozhodnutí 
SD EU může být významným momentem, který 
významným způsobem tuto oblast ovlivní.

Domníváme se, že případná změna přístupu správců 
daně bude podmíněna příslušnou legislativní 
změnou, kterou může urychlit rozhodnutí SD EU 
ve věci C-446/18 AGROBET CZ.
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Nejvyšší správní soud („NSS“) se ve svém rozsudku 
čj. 1 Afs 162/2018 zabýval vymezením pojmu 
„zaměstnavatel“ v předpisech upravujících daň 
z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. Tato otázka 
byla v daném případě klíčová pro posouzení, zda je 
třeba odvádět zálohy na daň z příjmů z hrubé nebo 
tzv. superhrubé mzdy (a odvádět sociální a zdravotní 
pojištění).

Předmětem sporu byla v praxi ne zcela neobvyklá 
situace, kdy zaměstnanci jednoho subjektu (České 
pošty) nabízeli v rámci plnění svých pracovních 
povinností produkty jiného subjektu (ČSOB) 
na základě smlouvy mezi těmito dvěma subjekty 
(zaměstnanci České pošty se mohli účastnit 
motivačního programu ČSOB, v rámci kterého mohli 
na základě svých obchodních úspěchů při nabízení 
produktů ČSOB získat různé nepeněžní odměny). 
ČSOB z těchto odměn zaměstnanců České pošty 

sice odváděla zálohy na daň ze závislé činnosti, 
při jejich výpočtu však nenavýšila příjem o příspěvky 
(zaměstnavatele) na sociální a zdravotní pojištění 
(tzv. superhrubá mzda). Daňová správa tento postup 
ČSOB napadla jako nesprávný. Finanční úřad doměřil 
ČSOB daň ze závislé činnosti s odůvodněním, že zálohy 
na daň ze závislé činnosti měly být vypočítány 
z tzv. superhrubé mzdy (tj. z hrubého příjmu 
zvýšeného o příspěvky zaměstnavatele na sociální 
a zdravotní pojištění). S tímto závěrem daňové správy 
se ztotožnil i krajský soud. NSS nicméně argumenty 
daňové správy a krajského soudu nepřijal, jejich 
rozhodnutí zrušil, a vrátil věc prvoinstančnímu 
finančnímu úřadu k dalšímu řízení.

Jak již bylo uvedeno, spornou věcí byla definice 
„zaměstnavatele“ v předpisech upravujících daň 
z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. Zjednodušeně 
řečeno, daňová správa (i krajský soud) postavili svoji 
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argumentaci na tom, že pojem „zaměstnavatel“ 
je definován obdobně jak pro účely daně z příjmů, 
tak pro účely sociálního a zdravotního pojištění. 
Naopak ČSOB byla názoru, že tyto definice se liší 
(přičemž ČSOB je „zaměstnavatelem“ pro účely 
daně z příjmů, nikoliv však pro účely sociálního 
a zdravotního pojištění). Protože ČSOB podle svého 
názoru nenaplňuje definici „zaměstnavatele“ podle 
předpisů upravujících sociální a zdravotní pojištění, 
nepodléhají výše uvedené příjmy zaměstnanců České 
pošty od ČSOB odvodu sociálního a zdravotního 
pojištění. NSS ve svém rozhodnutí uvedl, že k naplnění 
definice pojmu „zaměstnavatel“ pro účely sociálního 
a zdravotního pojištění nestačí pouhá existence 
zdanitelných příjmů ze závislé činnosti (jak je tomu 
v zákoně o daních z příjmů); nutné je i splnění 
podmínky, že tyto příjmy plynou ze „zaměstnání“, 
tedy z činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele. 
NSS dále uvedl, že nebylo dostatečně zjištěno 
(tj. správcem daně prokázáno), zda zaměstnanci 
České pošty vykonávali činnost i pro ČSOB (a ČSOB 

byla tedy jejich „zaměstnavatelem“ i pro účely 
sociálního a zdravotního pojištění). Právě zjištění této 
skutečnosti má být předmětem dalšího řízení před 
finančním úřadem.

LTA 
Anglická 140/20 
120 00 Praha 2 
Česká republika 
T. +420 246 089 010 
F. +420 246 089 012 
recepce@LTApartners.com 
www.LTApartners.com

LTA je moderní poradenská kancelář poskytující 
integrované právní, daňové, účetní a auditorské 
služby. 

Základními principy naší práce jsou odbornost, 
profesionalita, individuální přístup a otevřenost 
v otázce honorářů.

LTA je členem mezinárodní sítě MGI Worldwide, 
jež patří mezi 20 největších sítí daňových, 
auditorských, účetních a poradenských firem.  
MGI Worldwide představuje přes 5 000 odborníků 
ve více než 260 kancelářích po celém světě. 
Prostřednictvím MGI Worldwide zajistíme 
kvalifikované poradenství v zahraničí a ošetření 
přeshraničních transakcí.
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