Sdílená ekonomika – její formy a příslušné povinnosti
Vyrážím sám na delší cestu autem a rád někoho svezu a za tuto spolujízdu požaduji nějakou korunu.
Udělám to jednou, jde o příležitostnou činnost a moc problémů mi to nepřinese. Činím tak sice
okrajově, ale soustavně po delší období, to už bych mohl mít s úřady pěkné problémy. Jistě, je to
nesmysl, ale v oblasti regulace sdílené ekonomiky (a umožnění její provozování v rozumné míře bez
papírování) nebyly a zřejmě v nejbližší době ani nebudou podniknuty žádné kroky s praktickým
dopadem. Oblastí sdílené ekonomiky je celá řada, vedle přepravy osob je dalším zásadním okruhem
ubytování. Aktuálně se MF ČR k danému tématu rozhodlo přispět tím, že upozornilo na materiály
zveřejněné kanceláří ombudsmanky ke sdílené ekonomice u přepravních a ubytovacích služeb.
Tato informace je věnována uvedeným materiálům a protože přelom roku je pro mnohé poněkud
hektické období a mohly tak pozornosti uniknout informace rozesílané v poslední době k aktuálním
novinkám, tak jsou tyto informace připomenuty. Také je stručně upozorněno na některé aktuální
novinky.
Výklad ke sdílené ekonomice
Kancelář veřejného ochránce práv zveřejnila v prosinci 2019 následující materiály:
• Sdílená ekonomika - Přepravní služby
• Sdílená ekonomika - Ubytovací služby.
Oba materiály se zabývají např. tím, kdy lze příslušnou činnost považovat za příležitostnou činnost,
která není podnikáním, a lze ji provozovat např. bez živnostenského oprávnění. Takovéto případy však
v praxi asi příliš časté nebudou – u přepravních služeb je např. uvedeno, že jde jen o zcela výjimečné
případy řidičů, kteří párkrát přepravní službu nabídli a skončili s tím. Zároveň je upozorněno, že do
skupiny příležitostné činnosti nespadají řidiči, kteří své přepravní služby v mobilní aplikaci nabízejí
soustavně, byť po krátké období – potom se jedná o podnikání, a to o živnost koncesovanou „Silniční
motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“,
pro jejíž získání je třeba splnění řady podmínek vč. např. registrace vozidla jako vozidla taxislužby;
pochopitelně např. s povinností platit silniční daň a s řadou dalších povinností.
Na jednu stranu jistě není v pořádku, když někdo taxikaří po Praze s ukrajinským řidičákem, uzbeckým
pasem, polským vízem a navíc s autem registrovaným v Polsku - viz článek na Aktuálně.cz. Na druhou
stranu nutnost taxi koncese na občasnou spolujízdu? Nepochybně tak lze zákon vykládat, pokud zdravý
selský rozum nahradí paragrafy.
Materiál k ubytovacím službám se třeba zamýšlí nad rozdílem mezi ubytováním a nájmem – např.
ubytování je poskytováno za účelem rekreace, případně přechodného plnění pracovních úkolů; naproti
tomu nájem je nabízen především za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti).
Materiál nijak se nijak zásadně neliší od výkladu Finanční správy k rozlišení příjmu z ubytování jako
příjmu FO ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP od příjmu z nájmu dle § 9 ZDP zveřejněný v souvislosti se
zavedením evidence tržeb u ubytovacích služeb od 1.12.2016 či k rozlišení nájmu a ubytování pro účely
DPH v Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)
zveřejněné 11.10.2017.
Materiál k ubytovacím službám také upozorňuje na místní poplatek z pobytu, který od 1.1.2020
nahradil dřívější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (vybíral se za ubytování za účelem rekreace
či léčení) a poplatek z ubytovací kapacity (ten se vybíral jen při ubytování v ubytovacích zařízeních,
nikoli tedy např. v bytech).

K minulým informacím
Na přelomu roku jsme rozesílali následující informace:
Dne 3.1.2020 informaci o daňových novinkách roku 2020 - o změnách v DPH, daních z příjmů a dani z
nemovitých věcí, o novelizaci vyhlášky o Fondu kulturních a sociálních potřeb, o cestovních
náhradách pro rok 2020 a o vybraných parametrech roku 2020.
Dne 20.12.2019 informaci k vyhlášení zvýšení minimální mzdy pro rok 2020, ke schválení tzv.
daňového rozpočtového balíčku od 1.1.2020 a k novým informacím Finanční správy k DPH (např. ke
změně sazby u dodání tepla od 1.1.2020).
Dne 10.12.2019 informaci ke změnám předpisů DPH pro rok 2020, ke zvýšení minimální mzdy pro rok
2020 atd.
Dne 27.11.2019 informaci k sazbám zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel pro krácení
stravného a stanovení limitu kapesného, které je u zaměstnance osvobozeno od daně.
Stručně
Zákon o realitním zprostředkování – prezident podepsal 8.1.2020 tento zákon upravující realitní
zprostředkování a novelizující živnostenský zákon. Realitní zprostředkování se nově zařazuje mezi
živnosti vázané a stanovuje pro ni požadovanou odbornost. Zákon nyní čeká na vyhlášení ve Sbírce
zákonů a nabude účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
Implementace změn DPH od 1.1.2020 – od 1.1.2020 došlo k důležitým změnám v uplatnění DPH u
dodání zboží mezi jednotlivými členskými státy; této problematice bude věnována pozornost na
přednášce DPH 2019/2020, kterou pořádáme v Praze dne 20.1.2020 a připravujeme její zvukový
záznam ze dne 9.1.2020. Do českého zákona o DPH zapracuje příslušné změny implementační novela,
kterou Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednal dne 8.1.2020 a doporučil její schválení bez
pozměňovacích návrhů. Protože však implementační novela nebyla navržena na pořad nadcházející
schůze Poslanecké sněmovny, tak pokud na něj nebude dodatečně zařazena, lze očekávat účinnost
této novely nejdříve v průběhu dubna 2020.
Novela zákona o obchodních korporacích – na potvrzení konečného znění čeká důležitá novela zákona
o obchodních korporacích od 1.1.2021. Na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny od 21.1.2020
bude projednán drobný pozměňovací návrh Senátu, který se týká se splatnosti pevného podílu na
zisku. Tato novela je první zásadní novelizací zákona o obchodních korporacích, který se uplatňuje od
roku 2014 – tato novela byla jedním z témat přednášky SRO 2019/2020, ze které připravujeme
zvukovou nahrávku.
Novela daňového řádu – na program schůze Poslanecké sněmovny od 21.1.2020 bylo navrženo
projednání zásadní novely daňového řádu ve 2. a 3. čtení. Pokud tedy bude novela schválena, mohla
by nabýt účinnosti od 1.5. či 1.6.2020. Návrh novely např. ruší toleranční lhůtu pěti pracovních dnů, za
kterou podle současné úpravy nevzniká ani sankce za pozdě podané daňové přiznání (pokuta za
opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu) ani sankce za pozdě uhrazenou daň (úrok
z prodlení podle § 252 daňového řádu). Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny návrh projednal dne
8.1.2020 a doporučil jeho schválení s jedním pozměňovacím návrhem, podle kterého by zůstala
zachována současná toleranční lhůta, po kterou nevzniká pokuta za opožděné tvrzení daně; se
zrušením toleranční lhůty při uplatnění úroku z prodlení však Rozpočtový výbor vyslovil souhlas.
Novela zákoníku práce – 16.12.2019 vláda schválila rozsáhlý návrh novelizace zákoníku práce od
1.7.2020 resp. od 1.1.2021 (např. nová úprava dovolené). Projednání tohoto návrhu bylo navrženo na

program nadcházející schůze Poslanecké sněmovny od 21.1.2020, vláda tedy zřejmě myslí přijetí této
zásadní novely vážně a novela by mohla být během prvého pololetí letošního roku přijata.
Další legislativní návrhy – na program schůze Poslanecké sněmovny od 21.1.2020 bylo dále např.
navrženo projednání v prvém čtení návrhu zákona o digitální dani či zákona o mezinárodní spolupráci
při řešení daňových sporů v Evropské unii.
Daňové zákony 2020 – právě vyšla publikace Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2020 s přehledy a
komentáři změn, která obsahuje i změny předpisů EU upravujících DPH, které platí od 1.1.2020,
změnu sazeb v zákoně o DPH od 1.5.2020, změny v evidenci tržeb od 1.5.2020 a komentář Finanční
správy ke zvláštnímu (tzv. off-line) režimu evidence tržeb, který bude možné uplatňovat od 1.5.2020.

Nabídka přednášek a komentářů
Změny v daních 2019/2020 – Zlín 14.1.(poslední volná místa) a 15.1.2020 (tento termín je již obsazen),
Praha 29.1. (poslední volná místa) a 11.2.2020. Přehled nejdůležitějších změn a novinek pro běžnou
daňovou a účetní praxi. Plánujeme zvukový záznam této přednášky ze dne 14.1.2020.
DPH 2019/2020 – Praha 20.1.2020. Změny u dodávek zboží do jiného členského státu od 1.1.2020,
změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce
2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – např. zavedení všeobecného systému reverse
charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout v daňovém
přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019. Připravujeme zvukový záznam této přednášky ze dne
9.1.2020.
Daně z příjmů 2019/2020 – Brno 8.1.2020, Praha 10.3.2020. Změny a novinky, které se promítnou do
daňového přiznání za rok 2019, změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např. obvyklá
(referenční) cena při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob při změně právní
formy podnikání na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně). Připravujeme
zvukový záznam této přednášky ze dne 8.1.2020.
Opravné daňové doklady od 1.4.2019 - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav
základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem
se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle
§ 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to
se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky přednášky Novela
DPH a daní z příjmů 2019.
Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf vč. nové judikatury 2019
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2020
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