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Dobrý den,

mám právě před kontrolou z Komory auditorů ČR. Kontroly 
nejsou moc příjemné. Člověk se v rámci všech povinností snaží, 
jak může, a cítí, že to mohl nebo měl dělat lépe. Zvláštní pocit.

Připadám si jako špatně naučená na zkoušku ve škole.

Z druhé strany jsem ráda, že už bude čtvrtek a že to budu mít 
za sebou. 

Celkově jsem měla kontroly z KAČR za dobu svojí praxe dvě 
a přiznám se, že horší kontroly jsem nezažila. 

Ano, jsme prodloužená ruka zákona, máme kontrolovat řadu 
věcí a máme garantovat jistou kvalitu. Myslím, že se nám to za 
těch 25 let moc nepodařilo, ale třeba se mýlím.

Loni jsem měla auditorskou zkušenost. Kvůli své cti a boji za 
vlastní účetní pravdu jsem odešla z prvního roku velmi dobře 
placeného auditu, který byl sjednán na tři roky. Jsem na to 
pyšná…leckdo by to označil jinak. Jak? Jako, že jsem mohla 
vydělat, kdybych nebyla tak přísná. Podepíše to přece někdo 
jiný…

Možná bojuji za pravdu, to bude ono.
Určitě mi kontrola něco přinese, nové poznatky, nové vhledy 
a třeba vše bude super.

Přiznám se, že již při přípravě na kontrolu jsem zjistila mnoho 
nového, například, že každá společnost musí do konce roku 
2018 zveřejnit do neveřejného registru skutečného majitele. Ale 
o tom až jindy…nechám si to na odborný článek nebo webinář.

Krásné dny Vám všem a držte mi palečky, aby to bylo alespoň 
malinko super…
Uff…

S láskou 
P.
Pěva Čouková
Zakladatelka a  Účetního Portálu 
www.pevacoukova.cz

P.S. 
Víte, kde je obsažen můj dnešní citát? 
Ano, na vlajce prezidenta České Republiky

Seriál vzorových materiálů k problematice GDPR
Ing. Růžena Klímová, Mgr. Matej Zachar, Ing. Pěva Čouková
revidoval JUDr. Josef Nejedlý

více na bit.ly/2Ks4g7c
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V posledních týdnech se opět poměrně často diskutuje 
otázka, zda činnosti jednatele společnosti s ručením 
omezeným podléhají dani z přidané hodnoty či nikoli. 
K této otázce publikoval rozsudek i NSS ČR, jedná se 
o rozsudek č. j. 2 Afs 100/2016 – 29.

V tomto rozsudku NSS ČR konstatoval, že činnost 
jednatele, který vykonává funkci jako zástupce společnosti 
s ručením omezeným, je samostatnou ekonomickou 
činností z hlediska DPH.

K tomu uvedl NSS následující argumenty:

I když jednatel vykonává svou funkci jako zástupce 
společnosti a tedy jedná jejím jménem na její účet 
a odpovědnost, nese zároveň vlastní významné 
hospodářské riziko. Nedostatečně odborný, pečlivý 
či informovaný výkon funkce jednatele je spojen 
s  povinností nahradit společnosti škodu nebo jí vydat 
získaný prospěch s možností zákonného ručení za 
závazky společnosti vlastním majetkem či rizikem zákazu 
výkonu funkce statutárního orgánu (nebo srovnatelné 
pozice). Povaha výkonu funkce jednatele s.r.o. nadto je ze 
zákona nezávislá, nevázaná na pokyny, a tudíž zde není 
založen vztah podřízenosti jednatele vůči společnosti, 
jako je tomu ve vztahu zaměstnaneckém. 

I v případě, že strany smluvně upraví svůj vztah tak, 
že se bude podobat pracovněprávnímu, klíčovým 
zůstane to, že jde o činnost, pro niž je typická vysoká 
odpovědnost jednatele, jakož i nezávislost při výkonu 
funkce, díky nimž za současné soukromoprávní 
úpravy obsažené v  občanském zákoníku a zákonu 
o  obchodních korporacích na vztah mezi jednatelem 
a  společností s ručením omezeným nelze hledět jako 
na vztah zaměstnanecký nebo jemu podobný ve smyslu 
čl. 10 směrnice 2006/112/ES. 

Na základě uvedených argumentů NSS shrnul, že 
vykonává-li jednatel společnosti s ručením omezeným 
svou funkci úplatně, je třeba na ni nahlížet jako na 
samostatnou ekonomickou činnost ve smyslu čl. 9 odst. 
1 směrnice a nevylučovat ji ze systému DPH na základě 
čl. 10 téže směrnice. 

Na uvedený závěr nemá vliv ani skutečnost, že pro účely 
daně z příjmů se příjem jednatele považuje za příjem ze 
závislé činnost. V případě daně z příjmů se jedná o právní 

fikci, kterou nelze přenášet do daně z přidané hodnoty, 
neboť pojmy stanovené pro daň z přidané hodnoty, jako 
např. „osoba povinná k dani“ nebo „ekonomická činnost“, 
jsou autonomní pojmy unijního práva, které musejí 
být vykládány jednotně. Pojem „ekonomická činnost“ 
i „osoba povinná k dani“ ve směrnici mají širokou definici 
a není možné je jakkoli omezovat či měnit.

NSS ČR v rozsudku také věnoval pozornost nesouladu 
znění § 5 (českého) zákona o DPH s články 9 a 10 
směrnice o společném systému DPH. Český ZDPH 
totiž v § 5 odst. 2 vyjímá z ekonomické činnosti činnost 
zaměstnanců nebo jiných osob, které mají uzavřenou 
smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní 
vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako 
příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního 
předpisu.

Právě tento dovětek…„případně činnosti osob, které jsou 
zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního 
právního předpisu“ (kterým je zákon o daních z příjmů), 
je textem a podmínkou nad rámec směrnice, protože 
směrnice v čl. 10 vyjímá z ekonomické činnosti pouze 
zaměstnance a další osoby, váže-li je k zaměstnavateli 
pracovní smlouva nebo jiný právní svazek, který zakládá 
vztah zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti pracovních 
podmínek a odměňování zaměstnance a odpovědnosti 
zaměstnance. Český zákon o DPH tak není v tomto 
ustanovení plně v souladu se směrnicí. 

Důsledky pro praktickou aplikaci 

Do doby, než bude současné znění ZDPH opraveno 
a uvedeno do souladu se směrnicí, nemůže správce daně 
dodatečně vyměřit daň z úplaty za činnost jednatele 
s.  r.  o., pokud byla tato činnost vykazována v souladu 
s platným zněním § 5 odst. 2 ZDPH jako činnost, která je 
zdaňována jako příjem ze závislé činnosti podle zákona 
o  daních z  příjmů, a z toho důvodu je dle současného 
znění ZDPH z ekonomické činnosti vyňata, jak konstatuje 
i NSS v části IV odst. 51 rozsudku. Pro úplnost upozorňuji, 
že nová definice ekonomické činnosti i činností, které 
jsou z ekonomické činnosti vyňaty, je obsažena již 
v návrhu novely ZDPH, který by měl vstoupit v účinnost 
k 1. 1.  2019. Tento návrh zatím prošel připomínkovým 
řízením a po stabilizaci vnitropolitické situace patrně 
bude předložen k projednání ve vládě a parlamentu.

V návaznosti na ustanovení čl. 10 směrnice se však mohou 
daňové subjekty také dovolávat přímé účinnosti směrnice 
a v souladu s čl. 10 směrnice mohou pohlížet na činnost 
jednatele společnosti s ručením omezeným jako na 
činnost, která má být dle směrnice ekonomickou činností. 
Za těchto okolností by správce daně neměl zpochybňovat 
uplatnění DPH na činnosti jednatele a uplatnění nároku 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
daňový poradce ev. č. 4111 - specialista na DPH

ČINNOST JEDNATELŮ S. R. O. JAKO 
EKONOMICKÁ ČINNOST PRO ÚČELY 
DPH

Přinášíme Vám článek od paní Ing. Olgy 
Hochmannové, ve kterém se dozvíte více o tom, zda 
je jednatel společnosti s ručením omezeným osobou 
povinnou k dani.

Katka
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Více informací na www.ucetni-portal.cz/online-programy/eshop

15 denní vzdělávací program

DAŇOVÝ SPECIALISTA

10 denní vzdělávací program

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Více na www.danovy-specialista.eu

Více na www.mzdovy-specialista.cz

ONLINE natočeno 8-9/2017

Cena:  15 990 Kč bez DPH
S možností udělat zkoušku a získat Certifikát 
u nás na firmě v Bohuňovicích.

ONLINE natočeno 11-12/2017
Cena:  9 990 Kč bez DPH
S možností udělat zkoušku a získat Certifikát 
u nás na firmě v Bohuňovicích.

k dispozici

k dispozici

NAŠE ONLINE PROGRAMY 2018
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Sudoku (řešení na straně 14)
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