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NS: Prodej auta se stočeným 
tachometrem je trestný čin
Nejvyšší soud coby sjednocovatel judikatury rozhodl, že takzvané stáčení 
tachometrů u prodávaných aut naplňuje znaky skutkové podstaty pod-
vodu. Potvrdil tím názor nižších instancí, které odsoudily muže ze Zlína 
k 18měsíční podmínce.

„Jestliže pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. 
přetočením) sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav tachometru tak, 
aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho dojde k navýšení 
kupní ceny nejméně o částku 5000 korun, kterou kupující, aniž by o uvede-
né změně věděl, zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle 
§ 209 tr. zákoníku, neboť pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu 
škodu nikoliv nepatrnou a sebe nebo jiného obohatil,“ zní nová právní věta 
zformulovaná soudci Nejvyššího soudu.

V konkrétním případě šlo o podvodníka, který prostřednictvím bazaru 
prodal vozidlo za 379 000 korun s údajně najetými 171 tisíci kilometry. Re-
alita ovšem byla taková, že když pachatel necelý rok před prodejem pořídil 
toto auto, mělo najeto už 340 tisíc kilometrů. Odsouzený muž se tak měl 
protizákonně obohatit o téměř 160 tisíc korun.

Rozsudek navíc může sloužit jako podnět zákonodárcům, kteří už dlou-
hou dobu hovoří o trestním postihování samotného stáčení tachometrů. �

Vláda Petra Nečase v rámci takzva-
ného úsporného balíčku zrušila slevu 
na dani pro pracující penzisty po-
bírající starobní důchod. Už v době 
přijetí vzbuzovalo opatření negativní 
reakce, jejichž opodstatněnost potvr-
dil na konci července Ústavní soud, 
který spornou část zákona označil 
za protiústavní. „Z rozhodnutí soudu 
plyne, že slevu za zdaňovací období 
roku 2014 mohou uplatnit všichni 
pracující důchodci nehledě na to, zda 
k 1. lednu penzi čerpali. Peníze za loň-
ský rok, které si penzisté odepsat 
nemohli, se jim už ale pravděpodobně 
nevrátí. Pro rok 2013 nemá rozhod-
nutí účinky, zrušení části zákona 
totiž neplatí zpětně. Soudy by ale 
v konkrétních případech mohly roz-
hodnutí Ústavního soudu zohlednit,“ 
uvedl Ondřej Moravec z advokátní 
kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři.

Pracující důchodci tedy mohou 
uplatnit slevu na dani za rok 2014. 
Osoby samostatně výdělečně 
činné ji uplatní ve svém daňovém 
přiznání, které budou podávat 
po skončení roku. „Zaměstnanci 
mohou slevu na poplatníka začít 

uplatňovat, až vyjde ve sbírce zá-
konů. U zaměstnanců se dělá roční 
zúčtování a v něm bude uplatněna 
sleva za celý rok. Vzhledem k tomu, 
že zálohy na daň za měsíce leden až 
červenec 2014 platili vyšší, vyjde jim 
přeplatek na dani, který jim bude 
vrácen. Zaměstnavatel je povinen 
roční zúčtování provést do 15. března 
následujícího roku a vypořádat pře-
platky do 31. března 2015,“ popsala 
Blanka Štarmanová, daňová porad-
kyně společnosti TaxVision.

Část zákona, kterou Ústavní soud 
zrušil, uvádí, že daň se nesnižu-
je u poplatníka, který k 1. lednu 
zdaňovacího období pobírá starobní 
důchod z důchodového pojištění 
nebo ze zahraničního povinného 
pojištění stejného druhu. „Samotný 
zákon byl vůči pracujícím důchod-
cům diskriminační, ale vzhledem 
k nedostatkům uvnitř zákona do-
cházelo k nerovnosti i mezi samotný-
mi penzisty. Zákonodárce totiž vázal 
kritérium přiznání či nepřiznání 
slevy na dani pobíráním starobního 
důchodu jediný den v roce, a to 1. 
ledna. Důchodci, kteří v tento den 
pobírali starobní důchod, přišli o ce-

lou základní slevu na dani, zatímco 
ti, kteří důchod pobírali kdykoli 
později, třeba hned následující den, 
měli tuto slevu zachovanou v plné 
výši,“ vysvětlil Ondřej Moravec.

Kvůli mezeře v zákoně řada 
penzistů o slevu na dani nepřišla. 
„Penzisté, kteří starobní důchod 
nepobírali, mohli zažádat o odlože-
ní počátku jeho přiznání tak, aby 
k němu došlo až po 1. lednu přísluš-
ného zdaňovacího období. Jak upo-
zornil samotný Ústavní soud, pen-
zisté ale měli možnost žádat zpětně 
o vyplácení důchodu bez toho, aby 
to mělo dodatečně jakýkoli vliv 
na uplatnění slevy na dani. V přípa-
dě penzistů, kteří důchod již pobírali, 
bylo možné požádat o zastavení jeho 
výplaty pro určité období. Navzdory 
nedokonalému znění zákona však 
převažovali penzisté, kteří si snížit 
daňovou povinnost až o 24 840 
korun ročně nemohli, neboť pobí-
rání důchodu nepřerušili,“ vysvětlil 
Moravec. �
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