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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 
Sb. a další související zákony
Dne 1. ledna nabývá účinnost zákon č. 33/2020 Sb., 
kterým dochází ke změně zákona o obchodních kor-
poracích a družstvech. V důvodové zprávě se uvá-
dí, že Ministerstvo spravedlnosti identifi kovalo na 
základě odborných i laických podnětů určité nedo-
statky v  rámci stávající právní úpravy spočívajících 
například v:

• nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona,

• nadbytečné regulatorní zátěži pro podnikatele,

• nedostatečné transparentnosti organizačních struk-
tur kapitálových společností a družstev,

• nedostatcích v zapracování některých ustanovení 
směrnic Evropské unie,

• legislativně-technických či terminologických chy-
bách a duplicitních či jinak nadbytečných ustano-
veních,

• ustanoveních, která nevystihují dostatečně svůj 
smysl a účel, atd.

Dané nedostatky jsou v praxi buď zcela neřešitel-
né, nebo jen s nepoměrnými obtížemi. Navrhova-
né změny by měly přispět k představení fungující, 
jasné a  přehledné právní úpravy, která zbytečně 
nezatěžuje své adresáty, poskytuje ochranu po-
třebným subjektům a je v souladu s požadavky 
evropského práva. Dalším důvodem je i zajištění 
konkurenceschopnosti české právní úpravy ob-
chodních společností a družstev ve vztahu k zahra-
ničním úpravám, což ovlivňuje atraktivitu ČR pro 
zahraniční investory.

Důvodová zpráva

» Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a další související zákony
Zákon č. 117/2020 Sb., který nabude účinnost 1. 1. 2021, 
mění živnostenský zákon v rámci provádění průvodcov-
ské činnosti. Vznik živnostenského oprávnění pro tuto 
činnost totiž není vázán na doložení odborné způso-
bilosti nebo praxe. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, 
praktické zkušenosti ukazují, že jsou zaznamenávány 
případy nekvalifi kovaného výkonu těchto služeb a po-
skytování nesprávných, nepravdivých či zavádějících 
informací některými subjekty provozujícími průvodcov-
skou činnost bez příslušného vzdělání v tomto oboru na 
základě volné živnosti. Navrhuje se tedy tuto činnost za-
řadit mezi vázané živnosti.

Kromě tohoto nového zařazení se stanovuje pro prů-
vodcovskou činnost odborná způsobilost spočívající 
v doložení dokladu o dosaženém vysokoškolském 
vzdělání v oblasti historie nebo cestovního ruchu, 
dokladu o dosaženém vyšším odborném nebo stře-
doškolském vzdělání, v oblasti cestovního ruchu, 
v doložení dokladu o středním vzdělání s maturitní 
zkouškou a osvědčení o rekvalifi kaci nebo jiného do-
kladu o odborné kvalifi kaci pro příslušnou pracovní 
činnost vydaného zařízením akreditovaným, případ-
ně v doložení profesní kvalifi kace pro průvodce ces-
tovního ruchu nebo průvodce Prahou.

Zmíněný zákon byl však pozměněn zákonem č. 422/2020 
Sb., který v souvislosti s šířením onemocnění CO-
VID-19 posouvá účinnost povinnosti disponovat prů-
kazem při poskytování průvodcovské činnosti 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.

Důvodová zpráva

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.facebook.com/daneprolidi/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-33
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-117
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c--33-2020-sb--kterym-se-meni-zakon-c--90-2012-sb--a-dalsi-souvisejici-zakony.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-422
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c-117-2020-sb-kterym-se-meni-zakon-c-455-1991-sb-o-zivnostenskem-podnikani-zivnostensky-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-422
https://www.daneprolidi.cz/
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» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů a další související 
zákony
Další z předpisů, který je účinný od 1. 1. 2021 je zákon 
č. 283/2020 Sb., kterým se mění daňový řád a souvi-
sející zákony, mezi které patří mimo jiné i zákon i dani 
z přidané hodnoty, o dani z nemovitých věcí nebo cel-
ní zákon. Změny, které jsou tímto zákonem navrhova-
né, je možné shrnout do čtyř oblastí, přičemž každá 
z nich je podrobně popsána a vysvětlena v důvodové 
zprávě. Konkrétně se jedná o následující oblasti:

• podpora elektronizace,

• zjednodušení kontrolních postupů,

• revize sankčního systému,

• vracení daňového odpočtu.

Důvodová zpráva

» Vyhlášky o formulářových podáních 
pro daň silniční, daň z nemovitých věcí, 
daň z přidané hodnoty, daň z hazardních 
her
Ve sbírce zákonů byly v uplynulém měsíci zveřej-
něny vyhlášky (č. 454/2020 Sb., č. 455/2020 Sb., 
č.  456/2020 Sb., č. 457/2020 Sb.) o formulářových 
podáních pro uvedené druhy daní. Předmětem úpra-
vy vyhlášek jsou podrobnosti obecních náležitostí 
podání a požadovaných údajů, formát elektronického 

formulářového podání a vzor formulářového podání. 
V příloze vyhlášek jsou také uvedeny vzory přiznání 
spolu s pokyny k vyplnění těchto vzorů.

Formulářovými podáními pro spotřební daně, daň 
ze zemního plynu a některých dalších plynů, pro daň 
z pevných paliv a daň z elektřiny se zase zabývá vy-
hláška č. 458/2020 Sb., která také v příloze obsahuje 
vzory přiznání, přihlášek k registraci osob nebo distri-
butorů a souvisejících oznámení o změně registrač-
ních údajů. Všechny uvedené předpisy jsou účinné od 
1. ledna 2021.

» Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku, ve znění 
pozdějších předpisů
Na závěr zmíníme ještě vyhlášku č. 488/2020 Sb., kte-
rou dochází ke změně oceňovací vyhlášky č. 441/2013 
Sb. Vkládají se do ní § 1a až 1c, jejichž obsahem je urče-
ní obvyklé ceny a tržní hodnoty s též § 39a až 39c, kte-
ré zase stanovují oceňování věcného břemene, zjed-
nodušené ocenění věcného břemene pro technickou 
infrastrukturu a oceňování závady na nemovité věci. 
Do příloh se kromě jiného vkládají i tabulky se základ-
ními cenami stavebních pozemků v jednotlivých ob-
cích, s polohovými koefi cienty, mírou kapitalizace či 
základními cenami obestavěného prostoru různých 
druhů staveb pro rekreaci a bydlení. Účinnost vyhláš-
ky je opět stanovena na 1. 1. 2021.

Předplatitelé Daní a Mezd pro lidi mají slevu 10 % 

na veškerá školení od NOTIA Vzdělávání.

NOTIA Vzdělávání představuje špičku v oblasti 

vzdělávání účetních a daňových odborníků.

ZOBRAZIT NABÍDKU SEMINÁŘŮ A WEBINÁŘŮ

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-471
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-488
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c--283-2020-sb--kterym-se-meni-zakon-c--280-2009-sb.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-283
https://www.notiavzdelavani.cz/
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-454
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-455
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-456
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-457
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-458
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Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
V prosinci bylo na stránkách Ministerstva fi nancí zve-
řejněných sedm Finančních zpravodajů, které jsou 
v plném znění uvedeny na našem portálu v části 
Finanční zpravodaj a daňové pokyny. Čtyři z nich 
obsahují Sdělení ke Smlouvě o zamezení dvojímu zda-
nění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z pří-
jmu mezi Českou republikou a:

• vládou Norského království,

• orgánem výkonné moci Gruzie,

• Novým Zélandem,

• Kyperskou republikou,

• Nizozemským královstvím,

• Dánským královstvím,

• Islandskou republikou,

• Státem Izrael.

Kromě toho součástí Finančního zpravodaje č. 33/2020 
je i Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání 
kontrolního hlášení a Dodatek č. 6 GFŘ k tomuto poky-
nu. Pro stručné seznámení se s jeho obsahem uvádíme 
vybranou část pokynu GFŘ-D-29, která zní:

Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, 
k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlá-
šení

Čl. I. – Obecná ustanovení
[právní úprava] S účinností od 29. července 2016 byla 
přijata právní úprava týkající se individuálního prominu-
tí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k zá-
kona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Vzhledem ke sku-
tečnosti, že mezi příslušenství daně ve smyslu § 2 odst. 5 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“) patří i pokuty, bude se 
na prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení 
aplikovat obecná právní úprava individuálního promíje-
ní příslušenství daně upravená v § 259 a 259c daňové-
ho řádu. Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční 
správy České republiky při rozhodování o prominutí po-
kuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH 
v návaznosti na příslušná ustanovení daňového řádu.

[pokuta za nepodání kontrolního hlášení] Pokutou za 
nepodání kontrolního hlášení se pro účely tohoto pokynu 
rozumí pokuta vzniklá dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) 
ZDPH:

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhů-
tě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

a) 10.000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co 
k tomu byl správcem daně vyzván,

b) 30.000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke 
změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v po-
daném kontrolním hlášení, nebo

c) 50.000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

[cíl pokynu] Generální fi nanční ředitelství vedeno sna-
hou dostatečně spolehlivě zabezpečit v maximální mož-
né míře jednotné a objektivizované rozhodování o žádos-

tech o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, 
vymezuje tímto pokynem skutečnosti, v jejichž faktickém 
naplnění lze spatřovat důvody, pro které je dle zákonné 
úpravy možné prominout pokutu. Tímto je Generálním 
fi nančním ředitelstvím též vyjádřena snaha zamezit pří-
padným excesivním individuálním rozhodnutím tak, aby 
byla i při aplikaci předmětné zákonné pravomoci založe-
né na kombinaci obecně formulovaných právních pojmů 
v maximální možné míře šetřena veřejná práva daňo-
vých subjektů spočívající v zákazu diskriminace a v právu 
na řádný proces.

[čeho se pokyn netýká] Tento pokyn se nevztahuje na 
prominutí jiných pokut, než pokut za nepodání kontrol-
ního hlášení. Z tohoto důvodu se tento pokyn také ne-
vztahuje na pokuty související s nesplněním povinností 
sankcionovaných pokutou dle § 101h odst. 1 písm. a) 
ZDPH nebo dle § 101h odst. 2 a 3 ZDPH.

[vztah k pokynu GFŘ-D-45] Pokyn GFŘ D-45 k promíjení 
příslušenství daně č. j. 34006/20/7700-10123-050167 ze 
dne 23. 6. 2020 (dále jen „Pokyn GFŘ D-45 k promíjení 
příslušenství daně“) se při prominutí pokuty za nepodání 
kontrolního hlášení použije jen v případech výslovně uve-
dených níže v textu tohoto pokynu.

Správní poplatek
[poplatková povinnost] Žádost o prominutí poku-
ty za  nepodání kontrolního hlášení (dále také „žádost 
o  prominutí pokuty“) podléhá správnímu poplatku ve 
výši 1.000 Kč podle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., 
o  správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o správních poplatcích“), Sazebníku, 
části I, položky 1, bodu 1, písm. c).

[kumulace poplatku] Poplatek se vybírá za každou daň, 
které se žádost daňového subjektu týká, a za každý da-
ňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových sub-
jektů.

[každá daň] Pod pojmem „každá daň“ je nutné chápat 
každý jednotlivý druh daně, v daném případě daň z při-
dané hodnoty, a to bez ohledu na skutečnost, zda se 
žádost týká pokuty za nepodání kontrolního hlášení za 
jedno nebo více zdaňovacích období či zda předmětem 
žádosti je i prominutí jiných příslušenství vztahujících se 
k danému druhu daně.

[zastavení řízení] Pokud nedojde k zaplacení poplat-
kové povinnosti spojené s přijetím žádosti o prominutí 
pokuty, správce daně, podle § 5 odst. 4 zákona o správ-
ních poplatcích, řízení zastaví.

Článek II tohoto pokynu se dále zabývá formálními 
požadavky pomíjení pokuty, rozsahem prominutí, v je-
hož rámci jsou uvedeny ospravedlnitelné důvody ne-
splnění povinností a na závěr jsou zde stanoveny pro-
cesní ustanovení. Kompletní znění Pokynu GFŘ-D-29 
a Dodatku č. 6 GFŘ uvádíme na našem portálu.

Součástí Finančního zpravodaje č. 35/2020 je zase 
Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z dů-
vodu mimořádné události a poslední Finanční zpra-
vodaj se zabývá upozorněním na daňové povinnosti 
v roce 2021.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5848600
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5848600
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4009043
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4009043
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f5396971
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010895
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f5396971
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=%C2%A7%20101h%20odst.%201%20p%C3%ADsm.%20b#f5848600
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=%C2%A7%20101h%20odst.%201%20p%C3%ADsm.%20b#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=%C2%A7%20101h%20odst.%201%20p%C3%ADsm.%20b#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=%C2%A7%20101h%20odst.%201%20p%C3%ADsm.%20b#f5476932
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=%C2%A7%20101h%20odst.%201%20p%C3%ADsm.%20b#f5476936
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=%C2%A7%20101h%20odst.%201%20p%C3%ADsm.%20b#f5476932
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#f2887693
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#f2887693
https://www.daneprolidi.cz/dokument/itemid6180262.htm
https://www.daneprolidi.cz/dokument/fz-2020-033-044-44-dodatek-c-6-gfr-c-j-72251-20-7100-20118-012287-k-pokynu-gfr-d-29-k-prominuti-pokut-za-nepodani-kontrolniho-hlaseni.htm
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
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NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
V následující části jsou zmíněny termíny a lhůty, které jsou spojeny se sestavováním účetní závěrky, jejím ově-
řením, schválením a zveřejněním. Další informace ohledně vypracování výroční zprávy, zprávy o vztazích či 
podání daňového přiznání jsou zveřejněny v Kalendáři podnikatele.

Účetní jednotka je povinna sestavit účetní závěrku k rozvahovému dni, který představuje konec účetního 
období. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem před schválením a uložením do obchodního rejstříku. 
Její schválení musí proběhnout do 6 měsíců od posledního dne účetního období, za které se závěrka schva-
luje, a do 30 dnů po ověření a schválení je povinnost jejího uložení do Sbírky listin. To však musí proběhnout 
nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období.

NAŠI ODBORNÍCI
V této rubrice se můžete seznámit s odborníky z daňové i účetní oblasti, kteří jsou velmi 
důležitou součástí našeho portálu a díky kterým Vám můžeme poskytovat odborné a ak-
tuální informace. Tento měsíc Vám představujeme doc. Ing. Hanu Březinovou, CSc., 
která je autorkou elektronických knih zabývajících se problematikou společnosti s ruče-
ním omezeným, účetní závěrky pro podnikatele i pro vybrané účetní jednotky, též pro-
blematikou účetních souvztažností pro podnikatelskou sféru či příspěvkové organizace. 
Uvedené e-booky si můžete zakoupit na našem portálu v části Literatura. Kromě toho 
zpracovává také komentář k zákonu o účetnictví, interní směrnice, různé odborné články 
a v neposlední řadě je nutné zmínit, že pro Vás nahrála i několik videoškolení v  rámci 
Daňové TV.

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. je dlouholetou auditorkou a metodičkou účetnictví. V sou-
časnosti zastává funkci rektorky Soukromé vysoké školy ekonomické a garantuje studijní program Účetnictví 
a fi nanční řízení podniku. Jako členka Výkonného výboru Komory auditorů České republiky působí zejména ve 
Výboru pro účetní výkaznictví a Výboru pro veřejný sektor a věnuje se metodice účetnictví podnikatelů a účet-
nictví veřejného sektoru. Je vyhledávanou autorkou odborných publikací a výkladů v rámci elektronických 
informačních systémů.

DAŇOVÁ TV – NEPŘEHLÉDNĚTE
Ještě v září se uskutečnila videoškolení, jejichž záznam je zveřejněn na našem portálu. Přednášejícím byl pan 
Bc. Tomáš Krůl, který se v rámci těchto školení věnoval problematice novely zákona o DPH a také novele daňo-
vého řádu.

V případě zákona o dani z přidané hodnoty je pozornost věnovaná změnám s účinností od 1. 9. 2020, ale také 
změnám, které nastanou od 1. 1. 2021, a to konkrétně v oblasti uplatňování DPH při pronájmu nemovitých věcí 
včetně důsledků vyplývajících z těchto změn.

Novela daňového řádu bude účinná od 1. 1. 2021 a obsahuje podstatné změny, kterým se právě toto videoško-
lení věnuje. Konkrétně se jedná o následující oblasti:
• částečné vyměření daně – záloha na daňový odpočet,
• novela daňového řádu v rámci elektronizace a projektu MOJE DANĚ,
• revize systému úroků,
• prodloužení termínů pro podání daňového přiznání,
• změna v kontrolních postupech.

https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/kalendar/typ_kalendare/kalendar_podnikatele
https://www.daneprolidi.cz/list-ebooks.htm
https://www.daneprolidi.cz/
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PŘIPRAVUJEME
V našem redakčním týmu již usilovně pracuje na tom, abychom Vám v lednu mohli přinést nové elektronické 
knihy, jejichž obsahem budou Účetní souvztažnosti 2021 pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové 
organizace. Díky nim budete moci získat komplexní přehled účetních souvztažností s komentáři, poznámkami 
a daňovými tipy. Naleznete zde účetní případy a předkontace (MD Dal) podle jednotlivých účtů. Začátkem roku 
se také můžete těšit na aktualizaci komentáře k jednotlivým paragrafům zákona č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitých věcí, kterou pro Vás zpracuje Ing. Jan Koreček.

OTÁZKY MĚSÍCE

» Online vzdělávání a stanovení místa 
plnění pro účely DPH
Otázka:
Zubní ordinace, česká s. r. o., neplátce DPH vysílá 
každoročně svého zaměstnance na odborný kon-
gres do různých zemí EU. V minulých letech nebyl 
z hlediska účastnického poplatku žádný problém. 
V letošním roce pořadatel zvolil vzhledem k epide-
miologickým podmínkám virtuální formu. Předná-
šející přednesou své příspěvky prostřednictvím vi-
deopřenosu, následovat bude vždy diskuse formou 
videokonference. Pořadatel akce inkasující účast-
nický poplatek je z Portugalska. Podle § 10b zákona 
o DPH je místo plnění při poskytnutí služby místo 
konání akce, je to však vázáno na oprávnění ke vstu-
pu na takovou akci. Účetní předpokládá, že se jed-
ná o fyzickou přítomnost účastníka na akci. Jaké je 
místo plnění poskytnutí služby v případě videokon-
ferencí, když platící účastníci (příjemci služby) sedí 
u počítače ve své zemi odlišné od země pořadatele 
inkasujícího účastnické poplatky? Stane se česká 

s. r. o. v tomto případě identifi kovanou osobou po-
dle § 6h zákona o DPH?

Odpověď:
Místo plnění se i v tomto případě určí podle základní-
ho pravidla, které je v českém zákoně o DPH uvedeno 
v § 10b, tj. jedná se o místo, kde se vzdělávací akce 
koná. Tímto se rozumí místo, odkud je školení „vysílá-
no“, resp. místo, kde je onen přednášející.

Aplikace základního pravidla určení místa plnění dle § 9 
odst. 1 ZDPH, která by měla následek v podobě regist-
race příjemce služby jako identifi kované osoby dle § 6h 
ZDPH, není na místě, neboť se jedná o obecné pravidlo 
stanovení místa plnění, které se aplikuje v případě, že 
nelze aplikovat další ustanovení § 9a až § 10i ZDPH.

Jako argument pro stanovení místa plnění dle § 10b 
ZDPH by v tomto případě mělo být použito to, že v da-
ném ustanovení se nepíše nic o fyzické přítomnosti 
příjemce služby. Naopak, ostatní podmínky jsou spl-
něny – jedná se o vzdělávací akci a účast na ní je pod-
míněna zakoupením vstupného.

Společnost
s ručením omezeným

Účetní závěrka
pro podnikatele 2020

Účetní závěrka pro vybrané
účetní jednotky 2020

ZOBRAZIT ZOBRAZIT ZOBRAZIT

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/spolecnost-s-rucenim-omezenym-2.htm
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/ucetni-zaverka-pro-podnikatele-2020-e-book.htm
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/ucetni-zaverka-pro-vybrane-ucetni-jednotky-2020.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548289
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548213
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f4984362
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f4984362
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548213
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5287995
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548289
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548289


strana 6DAŇOVÉ noviny | 12 | 2020

» Přijetí peněz za účelem jejich úhrady 
jiné služby
Otázka:
Jak se má podnikající fyzická osoba vypořádat se si-
tuací, když od někoho dostane peníze, které pouze 
předává subdodavateli, například:
– zaplatí poštovné, které následně v plné výši 

fakturuje,
– obdrží peníze od fi rmy, které následně v plné 

výši předává klientce?

Odpověď:
V případě první části zadání, tj. podnikatel zaplatí 
poštovné, které následně v plné výši fakturuje dále, 
je pro něj poštovné standardním běžným provozním 
nákladem, tj. toto poštovné bude představovat da-
ňový výdaj. Následně tento výdaj efektivně přenese 
na klienta buď v hodnotě své služby, nebo separátně 
jako administrativní poplatek (poštovné apod.).

Z daňového hlediska tak bude mít daňový výdaj a na 
druhé straně bude mít zdanitelný příjem, tj. efektivně 
bude na nule (efektivně zdaní pouze případnou marži).

V případě druhé části zadání, pokud podnikatel pou-
ze funguje jako zprostředkovatel, tj. pro klienta zpro-
středkovává nějakou jinou službu od třetího subjektu, 
pak peníze, které mu klient předá, pro podnikatele 
nepředstavují zdanitelný příjem (peníze nejsou urče-
ny pro něj, pouze jimi zaplatí jinou službu), tj. v daňové 
evidenci toto předání peněz neeviduje jako peněžní 
příjem. Současně pak pochopitelně předání peněz 
dále, resp. úhrada služby, nebude představovat da-
ňový výdaj. Pro tohoto podnikatele bude zdanitelný 
příjem představovat až úhrada klienta za zprostřed-
kovatelskou činnost.

V případě, že podnikatel je plátcem DPH, pak první 
případ bude ve standardním režimu, tj. z přijatého 
plnění (poštovné je špatný příklad, protože to je od 
DPH osvobozeno) bude mít nárok na odpočet DPH na 
vstupu a následně při přefakturaci na klienta odvede 
DPH na výstupu. Druhý případ nebude vůbec před-
mětem DPH, neboť daný subjekt pouze přijme peníze 
od klienta za účelem úhrady jiné služby.

V případě, že podnikatel uplatňuje výdaje paušálem 
podle § 7 odst. 7 ZDP, pak otázka posouzení výdaje 
není vůbec relevantní, neboť daňové výdaje se určí 
příslušným procentem z příjmů.

DOPORUČUJEME

Daňové ocenění obchodního majetku
Zákon o účetnictví v § 24 stanoví, že účetní jednotky jsou povinny oceňovat 
majetek nebo jeho části a závazky způsoby podle tohoto zákona.

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě pod-
vojného účetnictví, jsou v § 47 a násl. uvedeny náklady, které jsou součástí ocenění 
jednotlivého majetku s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho 
pořízení do doby, kdy jsou pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k uží-
vání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkce a povinností 
stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu).

Dále jsou zde uvedeny také náklady, které součástí ocenění majetku nejsou. 
Jedná se např. o penále, poplatky z prodlení, výdaje na opravy a udržování, 
výdaje na vybavení pořizované investice zásobami atd.

číst článek

Nejčastější chyby a složité případy v účetní závěrce
Konec roku se přiblížil a s tím souvisejí i práce na účetní závěrce, tj. práce na účet-
ním uzavření aktuálního roku a hladký přechod do nového účetního období.

Aby ten přechod byl opravdu hladký a bezproblémový, je nutné dávat pozor 
na některé záludnosti, které se v rámci účetní závěrky mohou objevit a účet-
nictví negativně ovlivnit.

Podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, 
aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý ob-
raz předmětu účetnictví a fi nanční situace účetní jednotky. Zobrazení je věrné, 
jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je při-
tom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce 
uloženo na základě zákona o účetnictví

Na některé výběrové chyby a případy upozorníme na následujících řádcích.

číst článek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#f1396877
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457778
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563
https://www.daneprolidi.cz/clanek/danove-oceneni-obchodniho-majetku.htm
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500#f2381005
https://www.daneprolidi.cz/clanek/danove-oceneni-obchodniho-majetku.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/nejcastejsi-chyby-a-slozite-pripady-v-ucetni-zaverce.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/nejcastejsi-chyby-a-slozite-pripady-v-ucetni-zaverce.htm
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Účtování spojené s paušálně poskytovanými a přijímanými náhradami 
za převzetí odpovědnosti za vady v záruční době

Dodavatel má odpovědnost za kvalitu jím dodaného zboží (výrobků), případně 
i služeb. Odpovídá za vady zjištěné bezprostředně po dodávce nebo v tzv. zá-
ruční době. V tomto článku se zabýváme odpovědností vzniklou v této záruč-
ní době. Ta vyplývá buď ze zákona (viz např. § 1919, 2113, 2619 občanského 
zákoníku), nebo z uzavřené smlouvy. Podnikatelské subjekty se ale mohou 
dohodnout, že odběratel se za určitou protihodnotu vzdá svého práva rekla-
movat kvalitativní nedostatky přijatých dodávek zboží případně služeb. Sou-
časně se dodavatel při tom obvykle vzdává práva na vrácení dodané vadné 
věci, jestliže by mu jinak na toto vrácení vznikl nárok. To bývá často tehdy, když 
odběratel předmětné dodávky dále prodává, nebo jde o výrobce, který spo-
třebovává větší množství dodaných věcí. Smluvená protihodnota se obvykle 
nazývá záruční nebo garanční paušál. V dalším textu budeme používat termín 
„záruční“.

Záruční paušál může být odběrateli poskytnut zároveň s uskutečněnou do-
dávkou nebo postupně v dohodnutých termínech. Děje se tak obvykle v pe-
nězích, ale může být poskytován i naturálně. V tom případě je ve smluvených 
termínech nebo zároveň se smluvenou dodávkou dodán navíc bezúplatně je-
den nebo více z dodaných předmětů.

číst článek

Účetní závěrka pro podnikatele 2020
Pokud je podnikatel účetní jednotkou (§ 1 zákona o účetnictví), pak se na něj 
vztahuje povinnost vést účetnictví (§ 4 zákona o účetnictví) a sestavit účet-
ní závěrku (§ 6 odst. 4 zákona o účetnictví). Podstatou účetní závěrky jsou 
přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu 
majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní ob-
dobí, o peněžních tocích za účetní období, o změnách vlastního kapitálu za účet-
ní období a komentáře k účetním výkazům, podstatných informacích o účetní 
jednotce, používaných účetních metodách a další doplňující informace.

Na závěr dodáváme, že na našem portálu můžete najít také Účetní závěrku pro 
vybrané účetní jednotky 2020, která je stejně jako Účetní závěrka pro podnika-
tele zpracovaná ve formě odborného článku i elektronické knihy.

číst článek

Revoluční novinky v aplikaci zákona o DPH od 1. 7. 2021
Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. je předmětem neustálých legislativních změn, 
často se některá ustanovení mění i několikrát ročně. Příkladem jsou opakova-
né změny sazeb daně v průběhu roku 2020.

Cílem tohoto článku je s předstihem seznámit plátce se změnami vycházející-
mi ze změn evropských směrnic, které jsou připravené s účinností od července 
2021, a to především z důvodu, že hlavními změnami jsou nově upravený re-
žim prodeje zboží na dálku a prodej zboží přes různé platformy, obchodování 
se zbožím prostřednictvím elektronického rozhraní, využití zvláštního režimu 
jednoho správního místa, kdy bude možné již od 1. 4. 2021, aby se plátci regis-
trovali k příslušným novým režimům. Rovněž bude zásadní změna v osvoboze-
ní dovozu zboží malé hodnoty, změna hodnoty z 22 EUR na 150 EUR.

číst článek

https://www.daneprolidi.cz/clanek/ucetni-zaverka-pro-podnikatele-2020.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/uctovani-spojene-s-pausalne-poskytovanymi-a-prijimanymi-nahradami-za-prevzeti-odpovednosti-za-vady-v-zarucni-dobe.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/uctovani-spojene-s-pausalne-poskytovanymi-a-prijimanymi-nahradami-za-prevzeti-odpovednosti-za-vady-v-zarucni-dobe.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/revolucni-novinky-v-aplikaci-zakona-o-dph-od-1-7-2021.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4587226
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2549912
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4585086
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4585652
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4587226
https://www.daneprolidi.cz/clanek/ucetni-zaverka-pro-podnikatele-2020.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/revolucni-novinky-v-aplikaci-zakona-o-dph-od-1-7-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/list-ebooks.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#f1396268
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#f1396308
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#f1396389
https://www.daneprolidi.cz/clanek/ucetni-zaverka-pro-podnikatele-2020.htm
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ONLINE PREZENTACE A PRODEJ PRODUKTŮ
Kontaktujte naši obchodní zástupkyni a dohodněte si s ní termín online prezentace nebo 
zaškolení, a to prostřednictvím e-mailu lukesova@pp.cz nebo na tel. čísle 737 884 224.

JAKÝ BYL PRO VÁS ROK S DANĚPROLIDI.CZ?
Jak jste spokojeni s odborným portálem?

Zanechte nám recenzi a zpětnou vazbu u našeho kolegy Mirka.

Kontakt: ruzicka@pp.cz.

Mzdy pro lidi
Odborný portál pro mzdy a personalistiku.

Spolehlivý obsah, šikovné nástroje,
oblíbená služba Mzdová pohotovost a nejlepší cena na trhu.

Určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům.

Odběr
Mzdových novin

https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/odber-novinek-mpl.htm
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/prace-a-mzdy.htm



