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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony

Zákon č. 422/2020 Sb., který nabude účinnost 
1. listopadu, mění zákon č. 117/2020 Sb., který s účin-
ností od 1. ledna 2021 mění živnostenský zákon 
v rámci provádění průvodcovské činnosti. Ten byl ve 
Sbírce zákonů vyhlášen dne 24. března a s ním dochá-
zí k právní regulaci průvodcovských služeb. Podle něj 
může činnost průvodce provádět pouze osoba s čes-
kým národním průkazem průvodce, který lze získat 
na základě žádosti. Vydání průkazu zajišťuje Minister-
stvo pro místní rozvoj, přičemž správní poplatek za 
jeho vydání je ve výši 1 000 Kč.

Vzhledem k aktuální situaci, která je spojena 
s rozšířením onemocnění COVID-19 se zákonem 
č.  422/2020 Sb. navrhuje právní úprava výše zmí-
něného zákona. V  důvodové zprávě se uvádí, že je 
nežádoucí, aby průvodci byli bezprostředně po oče-
kávaném odeznění současné koronavirové krize a ob-
novení svých podnikatelských aktivit ihned zatěžováni 
vyřizováním dalších podmínek pro výkon své činnosti, 
tj. podáním žádosti o vydání průkazu průvodce. Účin-
nost povinnosti disponovat průkazem při poskytová-
ní průvodcovské činnosti se navrhuje stanovit až na 
1. března 2021, aby subjekty měly dostatek času na 
přizpůsobení se novým podmínkám. Pro zmírnění fi -
nančních dopadů koronavirové krize se také navrhuje 
vydání průkazu v období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 
osvobodit od správních poplatků.

» Usnesení vlády České republiky 
o vyhlášení nouzového stavu

Usnesením č. 391/2020 Sb., vláda vyhlašuje pro 
území České republiky z  důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (ozna-
čovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky 

nouzový stav. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dnem 
5. října 2020 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uply-
nutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

» Usnesení vlády České republiky č. 1078 
a č. 1079 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností od 21. října do 3. listopadu vyhla-
šuje danými usneseními zákaz volného pohybu osob 
na území celé České republiky a také omezení počtu 
osob na dvě v případě veřejně přístupných míst. v na-
řízení č. 424/2020 Sb. jsou uvedeny i výjimky a dopo-
ručení pro zaměstnavatele.

Prohlášením č. 425/2020 Sb. se zakazuje také ma-
loobchodní prodej a  prodej s  poskytováním služeb 
v  provozovnách nebo přítomnost veřejnosti v  pro-
storách stravovacích služeb. Opět jsou uvedeny i vý-
jimky. Omezený bude i provoz orgánu veřejné moci 
a správních orgánů.

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 
Sb., o trestním řízení soudním a některé 
další zákony

Za uplynulý měsíc nabyl účinnost i  zákon 
č.  333/2020, kterým se novelizuje trestní zákoník, 
trestní řád, zákon o  soudnictví ve věcech mládeže 
a některé další předpisy. Novým trestním zákoníkem, 
který byl přijat v roce 2009, došlo k podstatným změ-
nám v rámci právní úpravy trestních sankcí v oblasti 
snížení ukládání krátkodobých nepodmíněných tres-
tů odnětí svobody. Očekávalo se, že tyto změny po-
vedou ke snížení počtu vězněných osob a v případě 
trestných činů, u  kterých to jejich povaha dovoluje, 
k ukládání trestů jiných než odnětí svobody. V praxi 
se však neukázalo naplnění těchto očekávání. Trest 
odnětí svobody je v  soudnictví využíván ve většině 
případů, zatímco peněžitý trest v případě trestných 
činů nižší společenské škodlivosti, je ukládán v nedo-
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statečném množství. Hlavním cílem zmíněné novely 
je tedy přijetí legislativních opatření, která zvýší počet 
peněžních trestů ukládaných samostatně nebo vedle 
jiného trestu. Mezi hlavní změny se řadí zrušení in-
stitutu náhradního trestu odnětí svobody a  jeho na-

hrazení přeměnou nezaplaceného peněžitého trestu 
v  trest odnětí svobody a zrušení možnosti přeměny 
peněžitého trestu v jiné a alternativní tresty.

Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
Ministerstvo fi nancí České republiky za poslední 

měsíc vydalo šest fi nančních zpravodajů, přičemž ob-
sahem tří z nich je sdělení ke Smlouvám o zamezení 
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v obo-
ru daní z  příjmu v  návaznosti na Mnohostrannou 
úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování 
daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k da-
ňovým smlouvám mezi Českou republikou a vybraný-
mi zeměmi. Konkrétně se jedná o Belgické království, 
Slovinskou, Indickou a Singapurskou republiku.

Finanční zpravodaj číslo 20/2020 obsahuje zase 
pokyn č.  GFŘ-D-46, jehož předmětem je stanovení 
jednotných pravidel v  případě posuzování žádostí 
o  prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
nebo penále za prodlení s  tímto odvodem tak, aby 
bylo zajištěno shodné rozhodování v podobných pří-
padech a aby zároveň nedocházelo ke zvýhodnění ně-
kterých žadatelů. Jsou zde uvedeny skutečnosti, které 
jsou považovány za důvody hodné zvláštního zřetele, 
na jejichž základě může dojít k prominutí odvodu ane-
bo penále, a kritéria, podle kterého bude o předložení 
žádostech rozhodování. Mezi tyto důvody patří:

• objektivní důvody, jež stojí zcela mimo sféru pří-
jemce dotace,

• nepříznivou fi nanční situaci fyzické osoby,

• marginální pochybení a

• případy pozdní úhrady zadržených prostředků.

Jeden z  posledních vydaných Finančních zpravo-
dajů (č. 22/2020) se zabývá rozhodnutím o prominutí 
daně, příslušenství daně a  zálohy na daň z důvodu 
mimořádné události. Ministryně fi nancí tímto rozhod-
nutím reaguje na usnesení vlády o omezení některých 
činností, přičemž účelem prominutí je především ule-
vit postiženým podnikatelským i  nepodnikatelským 
subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází 
ze zakázaných činností. Níže je uvedena vybraná část 
tohoto Finančního zpravodaje, přičemž jeho celé zně-
ní spolu s ostatními zmíněnými dokumenty najdete 
na našem portálu v sekci Finanční zpravodaj a da-
ňové pokyny.

ROZHODNUTÍ

o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy 
na daň z důvodu mimořádné události

Ministryně fi nancí rozhodla podle §  260 odst. 1 
písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:
I.

Daňovým subjektům, u nichž převažující část pří-
jmů, přičemž u  fyzických osob se uvažují pouze 
příjmy dle § 6, 7, 8 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o daních z příjmů“), bezprostřed-
ně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 
z  jedné nebo více z  následujících činností, kte-
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ré byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny 
Usnesením vlády České republiky o přijetí krizové-
ho opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021:

- provozování restauračních zařízení a barů, hudeb-
ních, tanečních, herních a  podobných společen-
ských klubů a diskoték,

- pořádání koncertů a  jiných hudebních, divadel-
ních, fi lmových představení, svatebních oslav, 
oslav vstupu do registrovaného partnerství a smu-
tečních hostin,

- provozování cirkusů a varieté,
- pořádání poutí a podobných tradičních akcí, kon-

gresů a jiných vzdělávacích akcí a veletrhů,
- provozování vnitřních sportovišť, posiloven a  fi t-

ness center, umělých koupališť, wellness zařízení, 
zoologických zahrad a botanických zahrad muzeí, 
galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdob-
ných historických nebo kulturních objektů, hvěz-
dáren a planetárií,

za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému 
správci daně,

promíjím
1. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vznik-

lý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 
září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani 
z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 
2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z pro-
dlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020;

2. zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 
2020 podle §  10 zákona č.  16/1993 Sb., o  dani 
silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 
15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;

3. zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 
nebo 4 zákona o daních z příjmů v  období od 
15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

II.

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím
1. daň z  přidané hodnoty za bezúplatné dodání 

dále vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné do-
dání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu, 
u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a 
odst. 1 ve spojení s  § 21 odst. 4 písm. d) záko-
na č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dani 
z přidané hodnoty“) v období od 1. 10. 2020 do 
31. 12. 2020 (jsou uvedeny jen některé kategorie 
zboží, celé znění k dispozici ve Finančním zpravo-
daji 22/2020):
- Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostic-

ké reagencie založené na testu nukleové ky-
seliny pomocí polymerázové řetězové reakce 
(PCR), které lze zařadit pod číselné označení 
zboží uvedené v příloze I. nařízení Rady (EHS) 
č.  2658/87 ze dne 23. července 1987 o  celní 
a statistické nomenklatuře a o společném cel-
ním sazebníku, v platném znění (dále jen „kód 
nomenklatury celního sazebníku“), 3822 00;

- Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostické 
reagencie založené na imunologických reak-

cích, které lze zařadit pod kód nomenklatury 
celního sazebníku 3002 15;

- Diagnostické testovací nástroje a přístroje CO-
VID-19 používané v klinických laboratořích pro 
diagnostiku in vitro, které lze zařadit pod kód 
nomenklatury celního sazebníku 9027 80;

- Textilní obličejové masky/roušky, bez vyměni-
telných fi ltrů nebo mechanických částí, včetně 
chirurgických roušek a jednorázových obličejo-
vých roušek z netkaných textilií, které lze zařa-
dit pod kód nomenklatury celního sazebníku 
6307 90, atd.;

2. daň z  přidané hodnoty za bezúplatné dodání 
zboží plátci, který je oprávněn k výrobě dále vy-
jmenovaného zboží, pokud dodané zboží bylo po-
užito k  výrobě dále vyjmenovaného zboží, nebo 
bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží, 
u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a 
odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona 
o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 
do 31. 12. 2020 (jsou uvedeny jen některé katego-
rie zboží, celé znění k dispozici ve Finančním zpra-
vodaji 22/2020):
- Alkoholový roztok – nedenaturovaný, obsahu-

jící 80 % obj. nebo více ethylalkoholu, který lze 
zařadit pod kód nomenklatury celního sazební-
ku 2207 10;

- Dezinfekční prostředek na ruce – roztok nebo 
gel obecně používaný ke snížení infekčních či-
nitelů na rukou, na bázi alkoholu, který lze za-
řadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 
3808 94;

- Lékařské, chirurgické nebo laboratorní sterili-
zátory – fungující na principu páry nebo vroucí 
vody, které lze zařadit pod kód nomenklatury 
celního sazebníku 8419 20, atd.;

3. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, 
u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a 
odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona 
o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 
do 31. 12. 2020, pokud toto zboží bylo dodáno pro 
potřeby poskytovatelů zdravotních služeb podle 
zákona č.  372/2011 Sb., o  zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zdravotních službách“);

4. daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí 
služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle 
§ 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) 
zákona o  dani z  přidané hodnoty v  období od 
1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud byla tato služba 
poskytnuta pro potřeby poskytovatelů zdravot-
ních služeb podle zákona o zdravotních službách;

5. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zbo-
ží, u  něhož vznikla povinnost přiznat daň podle 
§ 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) 
zákona o  dani z  přidané hodnoty v  období od 
1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud toto zboží 
bylo dodáno pro potřeby základních složek inte-
grovaného záchranného systému podle zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sys-
tému a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném 
záchranném systému“);
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6. daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí 
služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle 
§ 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) 
zákona o  dani z  přidané hodnoty v  období od 
1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud byla tato služba 
poskytnuta pro potřeby základních složek integro-
vaného záchranného systému podle zákona o  in-
tegrovaném záchranném systému;

7. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, 
u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a 
odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona 
o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 
do 31. 12. 2020, pokud toto zboží bylo dodáno pro 
potřeby Armády České republiky;

8. daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí 
služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle 
§ 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) 
zákona o  dani z  přidané hodnoty v  období od 
1. 10.  2020 do 31. 12. 2020, pokud byla tato služba 
poskytnuta pro potřeby Armády České republiky;

9. daň z  přidané hodnoty za bezúplatné dodání 
zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň po-
dle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) 
zákona o  dani z  přidané hodnoty v  období od 
1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud toto zboží bylo 
dodáno pro potřeby zařízení sociálních služeb po-
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o so-
ciálních službách“);

10. daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí 
služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle 
§ 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) 
zákona o  dani z  přidané hodnoty v  období od 
1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud byla tato služba 
poskytnuta pro potřeby zařízení sociálních služeb 
podle zákona o sociálních službách.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 
daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými 

opatřeními k jeho zamezení se ministryně fi nancí rozhod-
la využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňo-
vého řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této 
mimořádné události na podnikatele přistoupit ve stano-
veném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství 
daně a zálohy na daň. Toto rozhodnutí reaguje na zákaz 
a omezení některých činností od 14. 10. 2020 Usnesením 
vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 
12. 10. 2020 č. 1021 a zároveň vhodným způsobem dopl-
ňuje stávající individuální instituty umožňující eliminovat 
negativní efekt spojený s úhradou daní a záloh. Prominu-
tím zálohy přitom nedochází k prominutí samotné daně.

Účelem tohoto prominutí je především ulevit po-
stiženým podnikatelským i  nepodnikatelským sub-
jektům, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze 
zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy 
např. o  provozovatele restauračních zařízení a  barů, 
pořadatele koncertů a  jiných hudebních, divadelních, 
fi lmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongre-
sů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umě-
lých koupališť, wellness zařízení, zoologických a  bo-
tanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, 
hradů, zámků apod. Jako rozhodný časový úsek pro 
posouzení, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjek-

tu pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, 
bylo zvoleno období červen až září 2020, kdy činnosti 
tohoto charakteru v České republice v zásadě nebyly 
utlumeny. Prominutí je zároveň podmíněno tím, že 
daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho 
příjmů v  rozhodném období pocházela z  činností za-
kázaných nebo omezeným Usnesením vlády České re-
publiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 
č. 1021, oznámí příslušnému fi nančnímu úřadu. Ozná-
mení může být zasláno i prostým emailem.

Předmětným rozhodnutím bude dotčeným sub-
jektům prominut úrok z  prodlení související s  pozdní 
úhradou daně z  přidané hodnoty za zdaňovací ob-
dobí září 2020, říjen 2020 a  listopad 2020, popř. na 
dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrt-
letí 2020, zálohy na daň silniční splatné 15. 4. 2020, 
15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020, jakož i zálohy na 
daň z  příjmů fyzických osob a  na daň z  příjmů práv-
nických osob splatné v  období od 15. 10. 2020 do 
15. 12. 2020. Prominutím záloh na dani silniční a dani 
z příjmů nedochází k prominutí samotné daně. v případě 
daně z přidané hodnoty tímto rozhodnutím nedochází 
k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová 
přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákon-
né lhůtě.

Ministryně fi nancí dále v  souvislosti se šířením 
viru SARS-CoV-2 přistoupila ve stanoveném rozsahu 
k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty, 
a to v následujících oblastech.

Toto prominutí se vztahuje na bezúplatné dodá-
ní základních potřeb vyvolaných touto mimořádnou 
událostí, kterými jsou zejména testovací soupravy 
nebo přístroje a  nástroje používané k  diagnostice 
COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy a po-
dobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, 
dále teploměry, zdravotnické prostředky, zdravotnic-
ký spotřební materiál, ale též dezinfekční prostředky, 
které napomáhají omezení šíření viru SARS-CoV-2. 
Tímto rozhodnutím se promíjí daň z přidané hodno-
ty, kterou jsou plátci povinni uplatnit při bezúplatném 
dodání tohoto základního zboží, popř. bezúplatném 
dodání zboží určeného pro jeho výrobu, a to ve sta-
noveném časovém rozmezí. v případě, že plátce dodá 
bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat promi-
nutí podle tohoto rozhodnutí, bude mu nárok na od-
počet daně u přijatého zdanitelného plnění zachován.

Při dodání zboží, které má být použito pro výrobu 
dezinfekčních prostředků, je daň z přidané hodnoty 
prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno 
k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto 
prominutí primárně vztahuje, a  zároveň je dodáno 
výrobci, který je oprávněn na základě příslušných 
právních předpisů dezinfekční prostředky vyrábět. 
Prominutí tak směřuje na ty výrobce, kteří mají k vý-
robě dezinfekčních prostředků povolení stanovená 
příslušnými právními předpisy.

Tímto rozhodnutím se dále ve stanoveném časo-
vém rozmezí promíjí daň z přidané hodnoty v případě 
poskytnutí daru poskytovatelům zdravotních služeb, 
základním složkám integrovaného záchranného sys-
tému, Armádě České republiky a zařízením sociálních 
služeb ať už ve formě bezúplatného dodání zboží 
nebo poskytnutí služby.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048371
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548578
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548578
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048371
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048371
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548578
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048371
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548578
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048371
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048371
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548578
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010900
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010900
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010900
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DAŇOVÁ TV
Můžete se také těšit na nové videoškolení v rubrice Daňová TV – nastudujte s Bc. Tomášem Krůlem 

chystané změny v zákoně o DPH a daňovém řádu pro rok 2021.

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
I tento měsíc je třeba sledovat termíny, do kterých je nutné splnit různé daňové či účetní povinnosti. Ty jsou 

přehledně uspořádány v kalendáři podnikatele za měsíc listopad 2020. Kromě toho připomínáme, že dne 
10. listopadu proběhne Den daňové pohotovosti pro všechny. Co to znamená?

Každý, kdo navštíví náš portál, může v tomto termínu zdarma položit našim odborníkům otázku z daňové 
či účetní problematiky v časovém rozpětí od 9:00 do 12:00 prostřednictvím chatu a telefonu, přičemž zod-
povězeny budou i neregistrovaným uživatelům.

PŘIPRAVUJEME
Náš redakční tým postupně připravuje elektronické knihy ve formátu pdf, které se budou zabývat proble-

matikou účetní závěrky pro rok 2020. Konkrétně už o pár dní bude možné si v našem e-shopu zakoupit jako 
samostatný balík publikaci s názvem Účetní závěrka pro podnikatele 2020, jejímž obsahem je příprava účetní 
závěrky, sestavení účetních výkazů a přílohy, audit, schválení, zveřejnění, archivace účetní závěrky i vnitřní 
směrnice k provedení inventarizaci majetku a závazků. V průběhu následujícího měsíce na našem portálu při-
bude ještě další elektronická kniha, která se věnuje problematice účetní závěrky z pohledu vybraných účetních 
jednotek.

OTÁZKY MĚSÍCE

» Osvobozený prodej pronajímané 
nemovité věci
Otázka:

OSVČ k 31. 12. 2015 vyřadila z obchodního ma-
jetku nemovitost, kterou od roku 2016 pronajímala 
v § 9 ZDP. V  roce 2021 by chtěla nemovitost osvo-
bozeně prodat. Bude se na ni vztahovat osvobození 
dle § 4 odst. 1 písm. b) bod 1 ZDP – pětiletý časo-
vý test? Je navrhovaná změna osvobození od roku 
2021 z 5 na 10 let. Bude se to týkat těchto starých 
nemovitostí?

Odpověď:
Odpověď níže je postavená na předpokladu, že 

prodávající neměl v prodávané nemovitosti bydliště 
(tj. např. že část nemovitosti pronajímal a v části ne-
movitosti bydlel) a že se tedy nebude jednat o osvo-
bození dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, neboť v takovém 
případě je časový test pro osvobození 2 roky a pod-
mínky pro osvobození by tedy byly splněny.

Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP je příjem 
z prodeje nemovité věci, ve které neměl prodávající 
bydliště bezprostředně před prodejem, osvobozen 
od daně z příjmů, pokud doba mezi nabytím vlastnic-

kého práva k prodávané nemovitosti a  jejím prode-
jem přesáhne dobu 5 let. v tomto ustanovení se dále 
v bodě 1 hovoří, že osvobození se neuplatní, pokud 
nemovitost je nebo v období 5 let před prodejem byla 
zahrnuta do obchodního majetku.

Jelikož výše uvedené podmínky jsou splněny, pak 
prodej nemovitosti bude osvobozen od daně z  pří-
jmů.

Je přichystaná novela tohoto ustanovení, která 
prodlužuje lhůtu pro časový test osvobození. Nicmé-
ně dle navrhovaného přechodného ustanovení by se 
toto použilo až pro nemovitosti nabyté po účinnosti 
novely, tj. v tomto případě by se použila lhůta 5 let. Je 
však možné, že dojde ještě ke změnám (např. pozmě-
ňovací návrh Senátu), byť změna v tomto konkrétním 
případě spíše není očekávaná.

Ještě je nutno upozornit na ustanovení § 38v ZDP, 
které hovoří, že pokud osvobozený příjem přesáhne 
částku 5 mil Kč, je zapotřebí toto správci daně ozná-
mit. Existují výklady, že toto se nevztahuje na osvo-
bozený prodej nemovité věci (viz § 38v odst. 3 ZDP), 
nicméně je raději doporučeno z důvodu vyhnutí se 
případné diskuzi se správcem daně, toto i  tak ozná-
mit.

https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/tv/typ_videa/videoskoleni
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-listopad-2020.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457224
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457224
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f5397157
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f5397157
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
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» Registrace osoby povinné k dani za 
identifi kovanou osobu při poskytnutí 
služby osobě povinné k dani na 
Slovensku
Otázka:

Překladatel, který nedosahuje obratu pro regis-
traci plátce, bude provádět překlad pro fi rmu ze 
Slovenska. Za poskytnutý překlad bude fakturovat 
fi rmě, které bylo přiděleno daňové identifi kační čís-
lo na Slovensku. Musí se stát plátcem a odvést daň?

Odpověď:
Při posouzení každého plnění je podstatné stano-

vení místa plnění.

Při poskytnutí služby osobou povinnou k dani oso-
bě povinné k dani je podle § 9 odst. 1 zákona o DPH 
místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo.

V tomto případě je příjemcem služby osoba povin-
ná k dani se sídlem na Slovensku, místo plnění je na 
Slovensku.

Podle zákona o DPH se překladatel nestane plát-
cem.

Překladatel je osobou povinnou k dani se sídlem 
v  tuzemsku, která poskytne překladatelskou služ-
bu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 
odst. 1 zákona o DPH.

V takovém případě je podle § 6i zákona o DPH ode 
dne poskytnutí této služby identifi kovanou osobou.

Podle § 97 zákona o DPH je tato osoba povinna 
podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kte-
rém se stala identifi kovanou osobou.

Zdaňovacím obdobím je podle § 99 zákona o DPH 
kalendářní měsíc.

Z § 101 odst. 5 zákona o DPH vyplývá, že pokud 
identifi kované sobě nevznikla ve zdaňovacím obdo-
bí povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost 
správci daně.

Podle § 102 odst. 2 zákona o DPH je identifi kova-
ná osoba při poskytnutí služby podle § 9 odst. 1 záko-
na o DPH do jiného členského státu osobě registrova-
né k dani povinna podat souhrnné hlášení, a to do 25 
dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo 
plnění uskutečněno.

DOPORUČUJEME

Postup pro odstranění pochybností prováděný fi nančním úřadem
Daňový subjekt podá daňové přiznání a očekává, že bude správcem daně 

akceptováno. Někdy však fi nanční úřad ještě před vyměřením daně získá po-
chybnosti o podaném přiznání a snaží se je komunikací s daňovým subjektem 
odstranit. Jednou z forem prověření daňové povinnosti může být postup k od-
stranění pochybností.

U poplatníka může probíhat několik druhů kontrolních činností, mezi kte-
rými laik ne vždy rozezná rozdíl. Postup k odstranění pochybností by měla 
být štíhlá rychlá cesta k odstranění jednotlivých konkrétních pochybností. Nej-
častěji se s ním setkáme při prověřování nároku na nadměrný odpočet daně 
z přidané hodnoty.

číst článek

E-book
Nepřehlédněte aktualizovanou e-knihu
Společnost s ručením omezeným
od špičkové autorky Doc. Ing. Hana Březinové, CSc.

https://www.daneprolidi.cz/clanek/postup-pro-odstraneni-pochybnosti-provadeny-financnim-uradem.htm
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/spolecnost-s-rucenim-omezenym-2.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548209
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2551169
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2551149
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548209
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548209
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f4984367
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2551081
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2551115
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548209
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548209
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Možnosti rozdělení zisku v s. r. o.
Pokud účetní jednotka vytvoří zisk, lze tento zisk rozdělit. Podmínkou je 

však řádné schválení účetní závěrky. Schválení účetní závěrky musí být nej-
později 6 měsíců od skončení účetního období. Pokud není schválena účetní 
závěrka, nelze podíl vyplácet. Lze vyplatit zálohu na podíl na zisku. Platí to 
i tehdy, pokud má účetní jednotka odklad pro podání daňového přiznání da-
ňovým poradcem.

Rozdělit lze nejen zisk z předchozího období, ale i nerozdělený zisk z minu-
lých let. Nerozdělený zisk musí být snížen o případnou neuhrazenou ztrátu 
z minulých let. Je tedy nutné nejdříve přeúčtovat výši nerozděleného zisku na 
úhradu neuhrazené ztráty. Teprve, až je účet 429 – Neuhrazená ztráta nulový, 
lze zbylou část rozdělit. Dále lze rozdělit zůstatky fondů, které byly tvořeny ze 
zisku. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhod-
nutí valné hromady o jeho rozdělení (pokud společenská smlouva nebo valná 
hromada neurčí jinak).

číst článek

Změny v ZDP po zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Ve Sbírce zákonů ze dne 25. 9. 2020 nalezneme zákon č. 386/2020 Sb., kte-

rý ruší daň z nabytí nemovitých věcí s tím, že pokud lhůta pro podání daňové-
ho přiznání uplynula před 31. březnem 2020, použije se pro daňové povinnosti 
u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související zákonné opatření Se-
nátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti toho-
to zákona. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 
2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklá přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se 
nepřihlíží.

Součástí tohoto zákona je i novela zákona o daních z příjmů, přičemž změ-
ny v ZDP specifi kované v článku III a IV zákona č. 386/2020 Sb. nabývají účin-
nosti dnem 1. ledna 2021. o jaké změny se jedná, to je právě předmětem to-
hoto článku.

číst článek

Účetní závěrka pro podnikatele 2020
Pokud je podnikatel účetní jednotkou pak se na něj vztahuje povinnost vést 

účetnictví a sestavit účetní závěrku.

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní in-
formace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výno-
sech a výsledku hospodaření za účetní období, o peněžních tocích za účetní 
období, o změnách vlastního kapitálu za účetní období a komentáře k účetním 
výkazům, podstatných informacích o účetní jednotce, používaných účetních 
metodách a další doplňující informace.

Na našem portálu už je tedy v rámci části odborné články zveřejněna Účet-
ní závěrka pro podnikatele 2020, která v sobě zahrnuje celý proces sestavení 
závěrky od přípravy až po zveřejnění a archivaci.

číst článek

https://www.daneprolidi.cz/clanek/ucetni-zaverka-pro-podnikatele-2020.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zmeny-v-zdp-po-zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/moznosti-rozdeleni-zisku-v-s-r-o.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-386
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-340
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-386
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pobírají určitý příjem (ať už ve formě peněžní nebo nepeněžní) a v následují-
cích částech článku se pod pojmem profesionální sportovec bude považovat 
jak sportovec na profesionální úrovni, tak na úrovni poloprofesionální.

Již delší dobu se řeší otázka smluvního vztahu mezi sportovním klubem 
a profesionálním sportovcem. v praxi se tento smluvní vztah může objevo-
vat v různých podobách. Může se jednat např. o smlouvy příkazní, pracovní 
(zaměstnanecký nebo služební poměr, dohody o provedení práce) nebo tzv. 
inominátní smlouvy, jejichž uzavírání umožňuje § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Poslední jmenované se v oblasti sportu 
vyskytují nejčastěji a  označují se jako tzv. profesionální nebo také hráčské 
smlouvy.

Skupiny sportovců lze rovněž rozdělit na dvě základní velké skupiny podle 
způsobu výkonu sportu na individuální a kolektivní.

číst článek

Z KUCHYNĚ DPL
Do našeho redaktorského týmu přibyla nová posila, která se bude spolu s námi dále podílet na tvorbě od-

borného obsahu portálu daneprolidi.cz tak, aby Vám, našim klientům, přinesl vždy aktuální a užitečné informa-
ce. Novou redaktorkou je Lucia Molnárová, která se během studia věnovala právě oboru daní a účetnictví. Tato 
problematika ji velmi zajímá a těší se, že i ona může být součástí našeho odborného portálu.

https://www.daneprolidi.cz/clanek/zdaneni-sportovce.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4584470
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

