
 

 

 

 

 

 

PŘIPOMÍNKY 
 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179  

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30  

e-mail: pripominkovani@komora.cz, telefon: + 420 266 721 415, mobil: 724 613 980 

www.komora.cz 

 

k materiálu Ministerstva financí ČR 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 

zákony 

 

V Praze dne 15. dubna 2020 

Č.j.: 28/6000/2020 

 

A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k části šesté, návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) je obecně proti expanzi úlev, které atomizují a v celku 

komplikují právní řád. Případ zavedení stravného jako paušální náhrady pro zaměstnance (pro 

zaměstnavatele daňově uznatelného nákladu) vnímáme spíše jako odstranění nerovnosti, kdy 

někteří poplatníci dostávali část příjmů ve zvýhodněné podobě, zatímco jiní na tuto výsadu bez 

vynaložení neproporcionálního úsilí (změna zaměstnavatele, kolektivní stávka za účelem tlaku na 

zaměstnavatele) nedosáhli. Opci mezi závodní jídelnou, stravenkami a paušálem vnímáme jako 

rozumné řešení, které je ovšem poplatné tezi, že si část naturálních nebo peněžních příjmů 

určená na jídlo zaslouží zvláštní ošetření, což však není samozřejmé. Systémovějším řešením by 

bylo úplné odstranění úlevy provázené např. zvýšením základní individuální slevy na poplatníka 

daně. Nicméně HK ČR vnímá realitu, kdy po podobném razantním a jednoduchém řešení není 

výraznější poptávka na straně zaměstnavatelů, zaměstnanců ani Ministerstva financí. 

2. Připomínka k části dvacáté první, návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních 

HK ČR se v zásadě ztotožňuje s předkladatelem ohledně směru a způsobu změny zákona  

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění. Hlavním důvodem pro předložení 

připomínek, byť i formulovaných jako připomínky doporučující, k této části návrhu je jednak snaha 

o zjednodušení a logické doplnění právní úpravy a jednak skutečnost, že v rámci stávajícího znění 

zákona č. 353/2003 sb. o spotřebních daních je řešena také problematika výroby a prodeje 

potravinářských přísad obsahujících líh. Dle názoru HK ČR tato problematika je řešena pouze 

okrajově, a to především z ohledu výroby a prodeje potravin v nomenklatuře 2207 a 2208. I když 
je respektována Směrnice Rady 2008/118 ES, bohužel dochází k nejednotnosti výkladu, a tím i 

k nejednotným přístupům k této problematice zejména ze strany celních orgánů. Typickým 

příkladem je vztah k výkladu Výboru pro spotřební daně (CED no. 458) z roku 2003 

k problematice osvobození aromat pro výrobu potravin. Z toho důvodu HK ČR níže přikládá 

konkrétní návrhy na úpravy předloženého materiálu. 

B. Zásadní připomínky k Důvodové zprávě 

1. Připomínka k bodu 2. 4 Spotřební daně, str. 53 

Považujeme za nezbytné, aby se i na straně 53 dole zmínila zásadní fiskální funkce spotřební 

daně z tabákových výrobků, jak je správně konstatováno v bodu 1.4 na str. 42 a 43 nahoře a jak 

je kvantifikováno na str. 66 (každoroční více než dvoumiliardové zvýšení daňového břemene, a to 
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bez dopadu na DPH). Jinak vzniká dojem, že motivace ke zvyšování sazeb nesleduje žádné cíle na 

příjmové straně státního rozpočtu, což nekoresponduje s veškerou dosavadní daňovou politikou 

státu. 

2. Připomínka k bodu 2. 4 Spotřební daně, str. 54 

Důvodová zpráva ke zvýšení sazeb spotřební daně uvádí: „Závazek postupného navyšování 

spotřební daně z výše uvedených výrobků vyplývá rovněž z Akčního plánu realizace Národní 

strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 zpracovaný 

Radou vlády České republiky pro koordinaci protidrogové politiky.“ 

Požadujeme text přeformulovat a uvést, jak se novela vypořádává s celým zněním úkolu 3.14, 

který Ministerstvu financí ukládá vládou schválený Akční plán, zejména konstatovat, že stávající 

nastavení sazeb spotřebních daní uvedený úkol v zásadě respektuje, protože existuje rozdíl mezi 

efektivním daňovým zatížením tabákových výrobků ke kouření a bezdýmných tabákových výrobků 

a že tento rozdíl se navrhuje zachovat i v letech 2021-2023. 

Odůvodnění:  

Úkol 3.14 z Akčního plánu v plném znění zní: „Pravidelně navyšovat sazby spotřební daně  

z tabákových výrobků při respektování diferenciace podle míry škodlivosti jednotlivých výrobků 

pro společnost.“ Domníváme se, že námi navrhovaná úprava lépe vystihuje, že k plnění úkolu 

dochází.  

3. Připomínka k bodu 4.1 Spotřební daně, str. 59 

Požadujeme odstranit následující větu Důvodové zprávy: 

„Dosud však v této věci nebyly publikovány nezávislé vědecké studie, které by tuto skutečnost 
potvrzovaly.“  

Odůvodnění:  

Problematikou zahřívaných tabákových výrobků se již zabývala řada odborníků, nezávislých na 

tabákovém průmyslu. V zásadě lze konstatovat, že závěry vědeckých studií financovaných 

tabákovým průmyslem i vědeckých studií financovaných z jiných zdrojů došly ke stejným závěrům. 

To reflektují i oficiální dokumenty. 

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 

např. uvádí: „V posledních letech se dynamicky rozvíjí trh s tabákovými a souvisejícími výrobky, 

jako jsou elektronické cigarety a vaporizéry s nikotinovými i beznikotinovými náplněmi, zahřívané 

tabákové výrobky, jejichž emise obsahují méně některých toxických látek než tabákové výrobky 

užívané kouřením.“ 

Americký Úřad pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration) např. k povolení uvádět IQOS 

na americký trh uvádí: „Po rigorózním vědeckém přezkoumání žádosti o povolení prodeje došel 

Úřad k závěru, že povolení tohoto výrobku pro americký trh je vhodné z hlediska ochrany 

veřejného zdraví, protože, kromě jiných argumentů, produkují tyto výrobky méně škodlivin než 

cigarety, kde dochází ke spalování.“ 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobacco-heating-

system-through-premarket-tobacco-product-application-pathway. 

C. Zásadní připomínka k překládanému materiálu  

Připomínka k části šesté, návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, čl. IX,  

body 2 a 3 

Navrhujeme ponechat původní znění. 
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Odůvodnění:  

Nákup a následný prodej nemovitostí z investičních důvodů není právním řádem ČR zakázán a 

zavádět sankce za využívání nemovitostí jako jednoho z investičních nástrojů nemá opodstatnění. 

Zásadní však je, že se jedná o ustanovení, které zmrazí výrazným způsobem trh s nemovitostmi. 

Řada právních předpisů, zejména veřejného práva, vyžaduje pro realizaci záměrů doložit vyřešení 

majetkoprávních vztahů k pozemku. Rekodifikací občanského práva v roce 2012 byla 

znovuzavedena do Českého právního řádu superficiální zásada, tzn. stavba je součástí pozemku 

(s určitými zákonnými výjimkami). Při realizaci investičních záměrů je tedy potřeba nejprve získat 

vlastnické právo k pozemku, což již dnes představuje nezanedbatelný problém a obrovskou 

finanční investici. Trh trpí nedostatečnou nabídkou pozemků k prodeji. Navrhovaným 

ustanovením vznikne situace, kdy řada vlastníků pozemků se bude obávat jejich prodeje z důvodu 

nutnosti úhrady daně z příjmu, což trh s nemovitostmi výrazně oslabí. Dále dojde k růstu cen 

nemovitostí, mnoho vlastníků pozemků tuto novou daňovou povinnost promítne do ceny 

nemovitosti. 

Ve stávající situaci je třeba podotknout, že je nevyvratitelné, že stávající epidemie s sebou přináší 

hospodářskou recesi, jejímž průvodním jevem bude nezaměstnanost a v neposlední řadě bude 

část populace postižena finančními problémy, které by bylo možno řešit prodejem nemovitosti – 

pozemku za účelem vyřešení finančních obtíží. Prodloužením časového testu a tedy zavedením 

daně z příjmu bude i tento zdroj případných finančních příjmů dotčených osob omezen. 

Zejména v současnosti by stát měl zavádět do právních předpisů spíše podpůrná opatření ke 

zmírnění dopadů, ne zvyšovat daňovou zátěž. 

Trvá-li předkladatel na zásadním distorzním charakteru existující úlevy, byla by jeho pozice 

přesvědčivější, pokud by důvodovou zprávu doplnil o argumenty ohledně časových testů v jiných 

členských státech EU, zejména ve střední a východní Evropě. 

D. Doporučující připomínky nad rámec návrhu k části dvacáté první, 

návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

1. Připomínka  k § 3 písm. i) 

Doporučujeme stávající text: „podle § 52a nebo 53“ nahradit textem: „podle § 52a, 53 nebo 73“. 

Odůvodnění:  

Doručujeme doplnit do ustanovení § 3 písm. i) možnost „přeprodeje“ osvobozených lihových 

výrobků stejně tak, jak je to u minerálních olejů. Dosavadní vnitrostátní právní úprava 
neumožňuje přeprodej lihových výrobků osvobozených od spotřební daně. 

Definice pojmu „uživatel“ v § 3 písm. i) nepřipouští přeprodej osvobozených lihových výrobků. Je 

tedy otázkou, zda je přípustné omezit obchodování s lihem, tedy s lihovými výrobky, u kterého lze 

uplatnit osvobození od harmonizované spotřební daně tak, že jej nelze, jako osvobozený od 

spotřební daně vůbec přeprodávat v obchodním řetězci tak, aby se takto osvobozený dostal ke 

konečnému spotřebiteli.  

Národní předpis, zákon o spotřebních daních, není v této části plně harmonizován, zejména se 

Směrnicí Rady 92/83/EHS, a neodpovídá harmonizovaným předpisům Evropského společenství. 

2. Připomínka k § 12 odst. 1 

Doporučujeme na konci textu odstavce za slova: „v § 53 odst. 5“ doplnit slova: „a § 73 odst. 3 a 

4“. 
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Odůvodnění:  

Dnes musí uživatel, osoba, která přijímá a užívá mj. i osvobozené lihové výrobky, uplatnit nárok na 

osvobození (nejen) lihového výrobku u plátce nebo jiného uživatele povinně, písemně před 

vydáním těchto osvobozených (nejen) lihových výrobků. Jinak nárok na vydání těchto vybraných 

výrobků bez daně nevznikne. Tento princip neumožňuje přeprodej v rámci reálného obchodního 

řetězce výrobce-velkoobchod-maloobchod-zákazník. Proto doručujeme doplnění ustanovení  

§ 12 odst. 1 o výčet osob, uživatelů, kteří nemusí mít pro příjem a užívání těchto osvobozených 

lihových výrobků povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně (viz § 73 odst. 3 a 4),  

a lze je pak tedy přeprodávat v obchodním řetězci. 

3. Připomínka k § 14 odst. 2 písm. c) a e) 

Doporučujeme upravit znění takto: 

„(2) Plátci, který dopraví vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém 

území České republiky do jiného členského státu pro účely podnikání nebo pro plnění úkolů 

veřejnoprávního subjektu, vzniká nárok na vrácení daně za podmínek, že 

a) před odesláním vybraných výrobků správci daně oznámí, že uplatní nárok na vrácení daně, 

b) vybrané výrobky jsou dopravovány se zjednodušeným průvodním dokladem (§ 30), 

c) předloží navrácené vyhotovení zjednodušeného průvodního dokladu řádně potvrzené 

příjemcem, s výjimkou výrobků uvedených do volného daňového oběhu na území České republiky 

osvobozených dle § 71 odst. 1 písm. c) 

d) předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které byly dopraveny do jiného členského 

státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena nebo přiznána a zaplacena, 

e) předloží doklad o 

1. zaplacení daně v členském státě určení, 

2. zaplacení daně v členském státě, ve kterém došlo ke ztrátě během dopravy nebo ve kterém 

byla ztráta během dopravy zjištěna s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, nebo 

3. skutečnosti, že vybraný výrobek není v členském statě určení předmětem daně nebo že je od 

daně osvobozen, vydaný příslušnými orgány členského státu určení, 

4. ukončení dopravy nebo převzetí zboží na území jiného členského státu v případě uvedení 

výrobků do volného daňového oběhu na území České republiky osvobozených dle § 71 odst. 1 

písm. c). 

Při uvedení výrobků do volného daňového oběhu na území České republiky osvobozených dle § 

71 odst. 1 písm. c) neplatí podmínka d) v případě, že do doby podání příslušného řádného 

daňového přiznání byla splněna podmínka e).“ 

Odůvodnění:  

V současné implementaci plátce daně u výrobků osvobozených dle § 71 odst. 1 písm. c) ručí za 

vypořádání daně v jiném členském státě EU. Obecně, ale procesní praxe není synchronizována  

s ostatními členskými státy EU a problém nastává v zemích, kde je osvobození od spotřební daně 

z lihu v potravinách řešeno jiným procesem. Odběratelé tedy často netuší, jaký doklad a proč je po 

nich ze strany českých subjektů požadován. Příkladem problému je situace, kde je například 

osvobození pro líh zakotveno v zákoně, tak, jak je tomu v Polsku. Není patrno, kdo je v takovém 

případě odpovědným orgánem dle odst. 2 písm. e). Je to zákonodárná instituce, nebo je to úřad 

spravující ostatní spotřební daně, nebo daně obecně? Může pak český subjekt vyjádření 

požadovat po zahraničním úřadu? Dopadem pak může být nežádoucí dvojí zdanění. 
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Úprava se týká jednak omezení povinnosti navrácení zjednodušeného průvodního dokladu, jehož 

proces zpracování není plně synchronizován a zejména vyžadován v ostatních členských státech 

EU, a tedy může být pro evropské odběratele matoucí a nepřehledný. 

Druhá úprava zajišťuje, že daňový subjekt z České republiky ručí za spotřební daň pouze na území 

České republiky tím, že unese důkazní břemeno o dodání zboží mimo daňové území České 

republiky v rámci EU. 

Třetí úprava řeší spornou situaci, kdy je splnění podmínky paragrafu 14 odst. 2 písm. d) fakticky 

realizováno podáním daňového přiznání. V případě řádného daňového přiznání k tomu dojde až 

následující měsíc po dodání zboží a nárok na vrácení lze tedy uplatnit až s měsíčním zpožděním. 

Plátce tedy v jednom měsíci splní všechny faktické podmínky paragrafu 14 vyjma písm. d),  

ale i tak musí daň zaplatit a žádat vrácení s měsíčním zpožděním. Jedinou cestou v rámci 

současné úpravy by bylo podání „mimořádného“ daňového přiznání ještě v měsíci dodání zboží  

a vypořádání v rámci řádného daňového přiznání podaného v dalším měsíci. Toto by však vedlo  

k neúčelné administrativní zátěži jak na straně plátce, tak i na straně správce daně. 

4. Připomínka k § 66 odst. 2 

Doporučujeme na konci § 66 odst. 2 doplnit větu: 

„To se netýká konečného spotřebitele, který je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a 

užívání výrobky obsahující líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve spotřebitelském 

balení o objemu do 0,06 litru mimo rámec své podnikatelské činnosti.“ 

Odůvodnění:  

Toto ustanovení ukládá povinnost osobám pořizující líh osvobozený od daně podle  
§ 71 odst. 1 písm. c) oznámit správci daně první nákup nebo dovoz v kalendářním roce tohoto 

osvobozeného lihu. Tato povinnost by se neměla vztahovat na konečné spotřebitele, kteří pořizují 

tyto výrobky nahodile a podle své potřeby a výhradně jen pro vlastní spotřebu. Objem výrobku je 

zvolen s ohledem na ustanovení § 12a zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.  

5. Připomínka k § 73 

 Doporučujeme upravit § 73 přidáním odstavců 3 a 4 následujícího znění: 

„(3) Líh osvobozený od daně je konečný spotřebitel oprávněn přijímat a užívat bez povolení k 

přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) v jednotkovém balení o 

objemu nejvýše 0,06 litru mimo rámec své podnikatelské činnosti“ 

„(4) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) v jednotkovém balení o objemu nejvýše 

0,06 litru lze v rámci podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez povolení k přijímání a užívání 

lihu osvobozeného od daně pouze za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli.“ 

Odůvodnění:  

Dosavadní úprava neumožňuje přeprodávat líh osvobozený od daně dalším uživatelům  

(viz komentář k § 3). Navrhujeme tedy možnost „přeprodeje“ těchto výrobků doplnit do zákona 

tak, aby bylo toto umožněno v distribučním řetězci ke konečnému spotřebiteli a nedocházelo  

k jeho diskriminaci. 


