Informace ke změně vybraných ustanovení zákona o DPH ve vztahu k závodnímu
stravování ve školách a školských zařízeních

Zákon č. 120/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, datum účinnosti od 29. dubna 2010.
Upozorňujeme na skutečnost, že v § 36a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění zákona č. 489/2009 Sb., se písmeno d), včetně poznámky pod čarou č.
26b, zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č.
235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
V důvodové zprávě k této novele zákona o DPH se píše, že zapracováním ustanovení § 36a,
které upravuje postup při stanovení základu daně ve zvláštních případech, jimiž se rozumí
poskytování zdanitelných plnění mezi osobami s vymezenými typy právních vztahů, bylo
provedeno za účelem zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem,
umožňuje přijmout členským státům EU opatření, aby při dodání zboží nebo poskytnutí
služby osobě, s níž má osoba povinná k dani rodinné nebo jiné úzké osobní vazby,
organizační vazby a vlastnické, členské, finanční nebo právní vazby, byla základem daně
cena obvyklá. Z výčtu osob, na které se předmětné stanovení vztahuje, se nyní vypustily
osoby, které jsou k plátci daně z přidané hodnoty v pracovněprávním vztahu nebo
jiném obdobném vztahu.
Vzhledem k tomu, že poskytuje-li plátce daně zboží nebo služby osobám, které jsou k němu
v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu, uplatnění spekulativních postupů s cílem
vyhýbání se daním v podstatě nepřichází v úvahu, je z okruhu osob, jichž se ustanovení § 36
a zákona č. 235/2004 Sb. týká, tato osoba vypuštěna. Na základě toho bude v těchto
případech použit obecný režim a základem daně bude cena dohodnutá.
V případech zaměstnaneckého stravování ve školách a školských zařízeních, které je
uskutečňováno prostřednictvím školních jídelen, se pro stravovací službu za úplatu podle
školského zákona a ostatních souvisejících předpisů, vychází z ceny dohodnuté a nikoliv
z ceny obvyklé (navrátivší stav před platností novely č. 489/2009 Sb.).
Při tvorbě a účtování cen závodního stravování vezměte v úvahu platné právní předpisy.
Pokud bylo podáno daňové přiznání a provedeny odvody v zákonném termínu, navrhuji
v případě pochybností obrátit se na svého správce daně.
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