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Program jednání 

 Úvod (D. Kuchtová, J. Nekovář) 

  Výsledky dotazníku daňových povinností, požadavky podnikatelské sféry (B. 
Čížek) 

  Opatření a záměry v daňové oblasti pro podnikatele (A. Schillerová, M. 
Janeček) 

 Výsledky a přínosy zaváděných opatření boje proti daňovým únikům pro 
podnikatelské subjekty  

 Aktuální („krátkodobé“) provedené či plánované pozitivní změny 

 Klíčové záměry a konkrétní („dlouhodobá“) opatření v oblasti daní  

  Shrnutí  

  Diskuse, prostor pro dotazy firem 
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Časová náročnost daňových povinností – průzkum SP ČR 
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 Vychází ze struktury zprávy Doing Business (viz www.doingbusiness.org) 

 122. místo v oblasti placení a správy daní ze 189 zemí 

 Indikátor doby strávené v souvislosti s daňovými povinnostmi (pro modelový vzor) - 
405 h/rok 

 Předpoklady modelové firmy  - reálné?  

 100 % vlastněná domácím kapitálem, cca 2 roky fungující firma, produkce a 
maloobchodní prodej v keramickém oboru, tržby cca 350 mil., všechny 
transakce domácí, 60 zaměstnanců,… 

 Osloveny výrobní společnosti, členové Svazu 

 Určen ředitelům daňového či finančního útvaru 

 Březen 2016 

 Celkem 108 respondentů 

 Ne všechny otázky na časovou náročnost z důvodu „časové náročnosti“ 
zodpovězeny 

 Kompletní vyplnění časové náročnosti pro všechny dotazované druhy poskytlo 39 
respondentů 

 

http://www.doingbusiness.org/


Časová náročnost daňových povinností – průzkum SP ČR 

SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ ČASOVÉ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ ZA POSLEDNÍCH 5 LET 

94 RESPONDENTŮ, VÝSLEDKY PODOBNÉ BEZ OHLEDU NA VELIKOST FIRMY 

K nějakému zvýšení časové náročnosti došlo u 92 % firem, nejčastěji v DPH 
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Časová náročnost plnění daňových povinností v ČR – šetření SP ČR 

 Největší nárůst časové náročnosti způsobila příprava na Kontrolní 
hlášení DPH 

 Nová elektronická podání 

 Nepředvyplněné formuláře 

 Neustále množící se doplňující dotazy ze strany finančních úřadů 

 Komplikovanost díky daňovým výjimkám (např. DZČ) 

 Vyplňování různých příloh u DPPO 

 Změny formulářů 

 Nárůst kontrol na udání 

ZMĚNY S DOPADEM NA NÁROČNOST DAŇOVÉ ADMINISTRATIVY 

Výběr z nejčastějších komentářů respondentů 
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Časová náročnost plnění daňových povinností v ČR – šetření SP ČR 

 Čísla potvrzují, že hodnoty Doing Business nejsou „přestřelené“  ve smyslu náročnosti obecně 

 Například v kategorii firem „51-250“ zaměstnanců ze 14 firem pouze jedna uvedla hodnotu 
nižší než byl údaj Světové banky, ostatní  uvedly  vyšší časovou náročnost, i 
několikanásobně. Průměrná časová náročnost  těchto 14 firem činila 1075 hodin ročně. 

 ALE: 

 Přesné určení počtu hodin časové náročnosti řada firem považuje za velmi časově 
náročné až nemožné 

 U odpovědí byl poměrně velký rozptyl, samozřejmě záleží jak na nastavení systémů ve 
firmách tak na povaze činnosti a náročnosti prováděných transakcí (množství transakcí, 
specifické režimy apod.) 

  Nesrovnatelnost a určitá subjektivnost hodnocení 

 Reálnost modelové firmy a srovnatelnost mezinárodních odhadů = ? 

  Nejsme 2x horší než Slovensko (405 vs 188 hodin) 

 Hodnoty z průzkumu nelze hodnotit dle čísel a mezinárodní srovnání značně 
diskutabilní 

 Nicméně, firmami náročnost vnímána jako vysoká a pozitivní změny spíše dílčí 
nekompenzující dodatečné náklady z nových povinností a změn 
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Boj proti daňovým únikům versus ostatní opatření 
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 Boj proti daňovým únikům 

 KH DPH, EET, rozšiřování RCH, institut nespolehlivého plátce, 
povinná příloha DPPO, Kobra, … 

 Podpora záměru ze strany Svazu, u některých opatření i aktivní 
podpora a spolupráce (př. EET) 

 První výsledky, postup a přístup finanční správy? 

 Jaká významná opatření ke kompenzaci zvýšených nákladů a rizik pro 
poctivé daňové subjekty??? 

 Které jsou významné pozitivní změny? 

 „Ne priorita“, i když i toto v programovém prohlášení vlády 



Negativní zkušenosti s přístupem v kontrolním hlášení 
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 Negativní zkušenost jedné firmy z prvních měsíců 

 Přichází několik vzájemně nekoordinovaných mailů k jednomu KH s 
několika požadavky, nikoliv v jednom „balíku“ (př. do datové schránky) 

 Dotazy často zbytečné a zbytečně zatěžující pro danou firmu 

 Např.  dotazy na „nevykázání položky“, kde nebyla v daném měsíci 
povinnost 

  K dotazům, včetně k těm „zbytečným“, jsou vyžadovány veškeré 
podklady, tj. faktury, smlouvy, objednávky apod. 

 FS neumí propojit plnění vykazované odběratelem a dodavatelem v 
jiných obdobích - přes nové reportní povinnosti jsou dále plátci 
zatěžováni, i přesto, že původně FS deklarovala, že toto se dít nebude a že 
s časovým posunem umí pracovat a nebude kvůli tomu plátce zatěžovat 



Požadavky Svazu v daňové oblasti - přístup finanční správy 
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 Stabilita a postup finanční správy 

 Změna přístupu finanční správy ke klientskému 

 Cílenost kontrol 

 Určitá garance zajištění informovanosti daň. subjektů v případech neúčinnosti podání 
(plynoucí z nedodržení formátu a struktury) 

 Neprovádět rozšiřování informačních povinností daňových subjektů pouze změnou 
formuláře či poučení k formuláři, ale legislativní cestou! 

 „Finanční správa nebude provádět rozšiřování informačních povinností daňových subjektů 
pouze změnou formuláře či poučení k formuláři, ale primárně legislativní cestou. Struktury 
podání (formulářů) budou zásadně definovány 1x ročně, a pak už by nebyly neměněny ve 
smyslu ztížení z pohledu uživatele. Formuláře a jejich změny budou před jejich vydáním 
konzultovány s odbornou dotčenou veřejností. Bude také zlepšena komunikace s širokou 
veřejností ohledně změn elektronických formulářů a jejich nových verzí, aby byla zajištěna 
podrobná informovanost o připravovaných i provedených změnách„ 

 Další vylepšení EPO a přístupu FS 

 Revize propustných chyb 

 Aby se chyby zobrazovaly všechny najednou a ne postupně 

 Aby se respektovaly do určité míry opravdu nemateriální chyby  

 



Spolupráce s MF a GFŘ,  požadavky a pozitivní změny 
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 Spolupráce  

 Věcné pracovní diskuse 

 Možnost diskuse námětů, konzultace různých názorů a otázek,  diskuse na pracovní 
úrovni  

 Požadavek: zapojení dotřených subjektů (vč. Svazu) do pracovních jednání, spolupráce 
před připomínkovém řízení 

 Příklady spolupráce (včetně zohlednění některých připomínek podnikatelů / Svazu!): 

 Novela daňových zákonů 2017 

 Pracovní jednání před připomínkovým řízení k výměně názorů a zkušeností - Eliminace 
rozporů 

 Pozitivní úpravy či stažení některých problematických úprav (př. stažení návrhu úpravy 
§23, odst. 4, písm. e)  ZDP) 

 Posunutí termínu účinnosti u RCH, Zákon o EET 

 Oslovení Svazu k zapojení do diskuse nad evropskými záměry, editační povinnosti apod. 

 Příklady pozitivních změn 

 Nejen kritika, řada dílčích věcí se i podařila! 

 Dílčí pozitivní změny, o kterých Svaz průběžně informuje 

 Více viz MF a GFŘ 

 

 



Požadavky Svazu v daňové oblasti 

 Propojení systémů,  nejen finanční správy, odstranění duplicit 

 Uživatelsky příznivé prostředí 

 Elektronizace, nepožadování vyplnění některých údajů (jejich automatické vyplnění) 
  Pravidelná zpráva o pracích na úpravě systémů a jejich propojení s ostatními systémy státní 

správy (FS, ČSSZ, MV, ČSÚ, Zdravotní poj.) 

 

INTEGRACE SPRÁVY DANÍ A POJISTNÉHO 
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 PŘEDVYPLNĚNÁ PŘIZNÁNÍ 

 Propojení  Daňového portálu, jednotlivých registrů a evidencí 

 Automatické vyplnění některých  položek DAP daně z nemovitostí a daně z převodu 
nemovitosti 

 Možnosti zadat pouze identifikační znak a automatické vyplnění řady položek 

ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ 

 Požadavky: revize propustných chyb a výstražných zpráv, informace o neúčinnosti 
podání,…  

INSTITUT SAMOVYMĚŘENÍ 

 DAŇOVÁ STABILITA, PŘEDVÍDATELNOST 



Požadavky Svazu v daňové oblasti 

 Například u dílčích rozšíření RCH alespoň 2 měsíce a u dalších rozšíření systematický 
přístup  

27/6/16 2 

DOSTATEČNĚ DLOUHÁ LEGIS VAKANCE U NOVÝCH PŘEDPISŮ 

OSVOBOZENÍ VKLADŮ DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU OD DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI 
 Cíl – podpora podnikání 

EET 
 Naplnění harmonogramu a zajištění plné funkčnosti po technické stránce - testovací 

prostředí pro softwarové vývojáře (od 1. 11. na ostré verzi centrálního systému) 

 Osvěta 

 Požadavek Svazu na provazbu na další data Finanční správy 

 

PAUŠÁLY NAMÍSTO KNIHY JÍZD 

 

 

 Alternativní využití paušálních hodnot pro soukromé využití služebních vozů 

KH DPH 
 Klientský přístup, zmírnění sankcí, cílenost kontrol  

 Snížení zatěžování poctivých subjektů ze strany FS, zvýšený výběr daní 



Požadavky Svazu v daňové oblasti - příklad 
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NEZADRŽOVÁNÍ NESPORNÉ ČÁSTI VRATKY DPH 

 Původně slíbeno v roce 2014 pro současnou novelizaci, navíc zaváděny 
nová opatření (KH)! 

 Tento zásadní požadavek trvá 
 Požadavek na konkrétní data zadržování vratek a informace o změnu 

přístupu FS 

 



Požadavky Svazu v daňové oblasti - příklad 

 Požadavek: „Při sporných případech daňového zvýhodnění VaV zajistit 
posudky znalců na danou problematiku, kteří posoudí přítomnost 
ocenitelného prvku novosti a vyjasní výzkumnou nebo technickou 
nejistotu. Rovněž opětovně rozšířit odčitatelné položky na VaV o 
certifikace. Zajistit stejné proškolení pracovníků správců daně a odborné 
veřejnosti z oblasti VaV.“ 

 Posun: 

 + Certifikace opět uznatelná 

 + Společné školení – finanční správa, daňoví poradci, firmy (8.9.) 

 + Více viz MF a GFŘ 
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DAŇOVÁ UZNATELNOST VaV 



Děkujeme za pozornost 
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SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
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