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Recast Šesté směrnice 

Dne 1.1.2007 vstoupila v účinnost nová 
směrnice Rady EU1 (dále jen „Recast“), která 
upravuje společný systém daně z přidané 
hodnoty ve všech členských státech a která 
nahrazuje Šestou směrnici2. Důvodem vydání 
Recastu byly četné novely Šesté směrnice, 
v jejichž důsledku se směrnice stala zcela 
nepřehlednou, nesystematicky členěnou a lze 
říci, že mnohdy i nesrozumitelnou. Recastem 
dochází k zcela novému uspořádání a struktuře 
ustanovení Šesté směrnice, aniž by však došlo 
k podstatným věcným změnám. Ještě před 
datem své účinnosti byl Recast novelizován 
Směrnicí Rady č. 2006/138/ES uveřejněné 
v Úředním věstníku EU  v částce L 384 dne 
29.12.20063, aby byla o dva roky prodloužena 
doba použitelnosti několika jeho ustanovení 
týkajících se stanovení místa plnění 
elektronicky poskytovaných služeb a služeb 
rozhlasového a televizního vysílání, která měla  
původně skončit v roce 2006. 

Zvýšení prahové hodnoty státní podpory „de 
minimis“ 

Nařízením Komise ES č. 1998/2006 byla zvýšena 
částka veřejné de  minimis podpory, při jejímž 
překročení se má za to, že podpora je schopna 
narušit hospodářskou soutěž a není proto 
slučitelná se společným trhem. Celková výše 
podpory de  minimis poskytnuté jedné osobě 
nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout 
částku 200.000 EUR, v odvětví silniční dopravy 
je stanovena hranice 100.000 EUR v kterémkoliv 
období tří fiskálních let. Za jednu z forem 
veřejné podpory je například považováno i 
prominutí penále dle zákona o správě daní a 
poplatků. 

 

                                                                          

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 
2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  
zveřejněná v Úředním věstníku EU v částce L 347 dne 
11.12.2006, 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_347/l_3472
0061211cs00010118.pdf 

2 Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o 
sladění zákonů členských států týkajících se daní 
z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: 
jednotný základ daně (77/388/EHS)  

3 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_384/l_3842
0061229cs00920093.pdf 

  

Pokyny Ministerstva financí D‐190, D‐223 a D‐
267 byly nahrazeny pokynem D‐300 

Pokyn obsahuje výklad k jednotnému postupu 
při uplatňování některých ustanovení zákona o 
dani z příjmů, který zastává Ministerstvo 
financí. Pro  daňové subjekty není závazný, 
avšak lze předpokládat, že správci daně se jím 
budou řídit. Oproti předchozím pokynům byl 
text D-300 upřesněn mj. i v návaznosti na 
připomínky Komory daňových poradců ČR a 
některé závěry z jednání Koordinačního výboru 
Ministerstva financí a Komory daňových 
poradců ČR. Výslovně je v Pokynu D-300 např. 
nově uvedeno, že výdaje (náklady) 
vyjmenované v § 24 odst. 2 zákona o daních 
z příjmů jsou daňovými výdaji dle § 24 odst. 1 
zákona, bez ohledu na to, zda slouží k zajištění, 
dosažení a udržení příjmů (za předpokladu, že 
nejsou výslovně označeny jako nedaňové 
jinými ustanoveními zákona o daních z příjmů). 
Pokyn byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji 
č. 11-12 2006 a je k dispozici rovněž  na 
webových stránkách Ministerstva financí.  

Zahájení ostrého provozu systému e‐Vývoz 
(Export Control System) v ČR 

Od 1. února 2007 zahájila Česká republika  na 
základě novely prováděcího nařízení Komise č. 
2454/93 k celnímu kodexu provoz nového 
informačního systému e-Vývoz - Export 
Control System (ECS). Ten má v rámci 
Společenství zajistit mezi všemi úřady 
členských států rychlou elektronickou výměnu 
informací o vývozu a výstupu zboží do třetích 
zemí. Obchodní společnosti mohou nově 
předkládat celní prohlášení do režimu vývozu 
elektronickou cestou, případně mohou nadále 
do 1. 7. 2009) předkládat písemná celní 
prohlášení na stávajícím tiskopise JSD. 
Elektronicky bude rovněž možné získat právně 
závazné potvrzení o výstupu zboží z EU pro 
účely DPH. Navíc systém umožňuje kdykoliv si 
ověřit aktuální stav vývozní deklarace na 
internetových stránkách Celní správy ČR. 

Sněmovna schválila změnu zákona o 
účetnictví 

Novela zruší povinnost zveřejňovat účetní 
závěrky v elektronické podobě v Obchodním 
věstníku, neboť závěrka je k dispozici 
v digitální podobě ve Sbírce listin Obchodního 
rejstříku. Povinnost zveřejnění v Obchodním 
věstníku byla zavedena zákonem č. 81/2006 Sb. 
s účinností od 1.1.2007. Účinnost novely je 
navržena dnem vyhlášení. 
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V tomto přehledu jsou uvedeny pouze základní 
informace, které v žádném případě nemohou 
nahradit plné znění příslušných právních 
předpisů. 
 
V případě potřeby podrobnějších informací a 
při řešení konkrétních problémů se laskavě 
obraťte na kteréhokoliv daňového poradce v 
advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Velmi 
rádi Vám poskytneme podrobnější informace 
k výše uvedené problematice. 
 
tel. 22410 3316 
fax 22410 3234 
 
e-mail:  hnavratilova@ksb.cz 
 oholubova@ksb.cz 
 pblazkova@ksb.cz 
 rkucerova@ksb.cz 
  


