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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů a některé 
další zákony v souvislosti s paušální daní
Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnost zákon č. 540/2020 Sb., 
jehož cílem je prostřednictvím využití paušálního 
režimu zjednodušení systému správy daní, posílení 
právní jistoty a snížení administrativní zátěže daňo-
vého subjektu i  správce daně. Daný režim směřuje 
na poplatníky, kteří již provozují činnost, ze které 
plynou příjmy ze samostatné činnosti, ale i poplatní-
ky, kteří tuto činnost zahajují v průběhu kalendářní-
ho roku. Defi nuje se tedy nová kategorie poplatníka 
daně z příjmů fyzických osob.

Paragraf 7a vymezuje podmínky pro vstup do pau-
šálního režimu, kterými jsou:
• poplatník má příjmy ze samostatné činnosti ne-

převyšující 1 000 000 Kč ročně, příjmy, ze kterých 
je daň vybírána srážkou, příjmy z kapitálového ma-
jetku, nájmu a ostatní příjmy, pokud jejich hodno-
ta nepřesáhne 15 000 Kč,

• poplatník není plátcem daně z  přidané hodnoty 
a není k této dani registrovaný,

• poplatník není společník veřejné obchodní společ-
nosti ani komplementář komanditní společnosti.

Paušální záloha ve výši 5 469 Kč měsíčně se skládá ze 
zálohy poplatníka na daň z příjmů, zálohy na pojist-
né na důchodové pojištění a na zdravotní pojištění. 
Měsíční záloha je splatná do dvacátého dne daného 
měsíce a daň je tedy možné platit pravidelně, každý 
měsíc nebo si ji předplatit dopředu (na několik mě-
síců nebo i celý rok.) Ministerstvo fi nancí uvedlo, že 
k placení daně tímto způsobem je přihlášeno již více 
než 70 000 živnostníků.

Důvodová zpráva

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu 
v souvislosti se zákazem nebo omezením 
podnikatelské činnosti v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS CoV-2
V Sbírce zákonů byl 31. 12. 2020 zveřejněn zákon 
č. 584/2020 Sb., který by měl přispět ke snížení ztrát pi-
vovarů z důvodu nařízeného uzavření restaurací, hote-
lů, bister a podobných zařízení. Jedná se o to, že pivo je 
potravina s relativně krátkou dobou trvanlivosti, a pro-
tože ho není možné vzhledem k nařízení distribuovat do 
zmíněných provozoven, byl přijat zákon, který umožňuje 
jeho vrácení zpět do režimu podmíněného osvobození.

Tato právní úprava tedy umožňuje provozovateli da-
ňového skladu, který pivo uvedl do režimu volného 
daňového oběhu, jeho přijetí z  tohoto režimu zpět 
do daňového skladu (do režimu podmíněného osvo-
bození od daně) s  tím, že bude následně buď zlikvi-
dováno, nebo přepracováno v pivovaru (ve výrobním 
daňovém skladu). Dnem opětovného uvedení piva do 
režimu podmíněného osvobození od daně vzniká pro-
vozovateli nárok na vrácení daně. Zákon je účinný od 
1. ledna 2021.

Důvodová zpráva

» Zákon, kterým se mění některé zákony 
v oblasti daní a některé další zákony
Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnost i zákon č. 609/2020 Sb., 
který představuje tzv. daňový balíček a  došlo jím 
mimo jiné i  k významným změnám v  oblasti daně 
z příjmů. Konkrétně se jedná o zrušení superhrubé 
mzdy, což má za následek to, že základem daně (díl-
čím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti 
nenavýšené o částku odpovídající pojistnému a daň, 
resp. měsíční záloha na daň se tedy již počítá z hrubé 
mzdy zaměstnance.

Daným zákonem se také zavádí druhá sazba daně 
ve výši 23 % pro část základu daně, která přesahu-
je 48násobek průměrné mzdy. Tato zvýšená sazba 
daně nahrazuje solidární zvýšení daně a  výše prů-
měrné mzdy pro určení uplatnění sazby daně 23 % 

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.facebook.com/daneprolidi/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-540
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-584
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c-540-2020-sb-o-danich-z-prijmu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-v-souvislosti-s-pausalni-dani.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457837
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/itemid6240385.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-609
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
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je odvozena z nařízení vlády č. 381/2020 Sb. Dochá-
zí také k navýšení základní slevy na poplatníka na 
27 840 Kč pro rok 2021, na 30 840 Kč pro rok 2022 
a ke zrušení maximální hranice pro uplatnění daňo-
vého bonusu.

Další změnou, kterou je důležité zmínit, je také zave-
dení stravenkového paušálu, který pro zaměstnan-
ce představuje příjem osvobozený od daně do výše 
70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trva-
jící 5 až 12 hodin. Pro zaměstnavatele je tento peně-
žitý příspěvek daňově uznatelným výdajem.

Dochází také ke zvýšení hranice vymezení hmotné-
ho majetku a jeho technického zhodnocení pro účely 
ZDP na 80 000 Kč. Pro daňové účely se dále ruší kate-
gorie nehmotného majetku a zavádějí se i zrychlené 
odpisy pro určité kategorie majetku, který je poříze-
ný v letech 2020 a 2021.

Důvodová zpráva

» Vyhláška o stanovení vzorů průkazů 
průvodců a údajů v nich uvedených 
podle jednotlivých druhů
Zákon č. 117/2020 Sb., s účinností od 1. ledna 2021, 
mění živnostenský zákon v  rámci provádění prů-

vodcovské činnosti. Dochází jím k  právní regulaci 
průvodcovských služeb. Podle něj může činnost 
průvodce provádět pouze osoba s  českým národ-
ním průkazem průvodce, který lze získat na základě 
žádosti. Vydání průkazu zajišťuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj. S účinností od 22. ledna 2021 byla vy-
dána vyhláška č. 3/2021 Sb., která stanovuje vzory 
průkazu průvodců a údajů v nich uvedených, a to:

• vzor průkazu průvodce I. stupně podle § 12a 
písm. a) zákona č. 159/1999 Sb., který je uveden 
v příloze č. 1 k této vyhlášce,

• vzor průkazu průvodce II. stupně podle § 12a 
písm.  b) zákona, který je uveden v  příloze č.  2 
k této vyhlášce.

V přílohách jsou vyobrazeny lícové i  rubové strany 
Českého národního průkazu průvodce cestovního ru-
chu I. stupně bez odborné způsobilosti a Českého ná-
rodního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stup-
ně s odbornou způsobilostí.

Na závěr této rubriky připomínáme v přehledné ta-
bulce další významné předpisy účinné od 1. 1. 2021, 
přičemž většina z nich již byla zmíněna v předchozích 
číslech Daňových novin.

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

Číslo předpisu Název předpisu
33/2020 Sb. 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

49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a fi nancování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

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

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-159#f6734504
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-159#f6734504
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c-609-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-oblasti-dani-a-nektere-dalsi-zakony.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-381
https://www.notiavzdelavani.cz/
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-49
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-3
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-159#f6734504
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-159#f6734504
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-117
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-117
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-33
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253
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Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
Za první měsíc tohoto roku bylo zveřejněno sedm 
Finančních zpravodajů. Obsahem Finančního zpra-
vodaje č. 1/2021 je Pokyn GFŘ – D-48, kterým se sta-
novuje formát a struktura datové zprávy, jejímž pro-
střednictvím se činí podání vůči orgánům Finanční 
správy ČR jako správcům daně. Ve Finančních zpra-
vodajích č. 2/2021 a č. 3/2021 jsou uvedená sdělení 
ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění 
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 
mezi Českou republikou a:

• Portugalskou republikou,

• vládou Ruské federace,

• Egyptskou arabskou republikou,

• Švýcarskou spolkovou radou.

Kromě toho je součástí Finančního zpravodaje č. 3 
také rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z dů-
vodu mimořádné události, na základě kterého se 
všem daňovým subjektům promíjí:
• pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opož-

děné podání daňového přiznání k  dani silniční za 
zdaňovací období roku 2020 za podmínky, že k podá-
ní daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021;

• úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vznik-
lý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, 
dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení 
váže, nejpozději dne 1. 4. 2021;

• pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za 
opožděné podání daňového přiznání či dílčího da-
ňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zda-
ňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání 
daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Finanční zpravodaj č.  4/2021 obsahuje Pokyn GFŘ 
– D-49 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňova-

cí období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020 
a v pořadí pátý letošní Finanční zpravodaj zas zahr-
nuje rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu 
mimořádné události, kterého část uvádíme níže:

Poplatníkům daně z příjmů

promíjím

daň z příjmů ze závislé činnosti v případě, kdy 
daňová povinnost vznikla z  důvodu příjmů 
v  podobě peněžní náhrady podle § 35 zákona 
č.  240/2000 Sb., o  krizovém řízení a  o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), za 
vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní vý-
pomoci uložené ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) 
krizového zákona v  rámci krizových opatření 
vlády České republiky po dobu platnosti všech 
nouzových stavů vyhlášených v souvislosti s vý-
skytem pandemie COVID-19, nebo peněžní ná-
hrady podle § 35 krizového zákona poskytnuté 
po vzájemné dohodě s orgánem krizového řízení 
ve smyslu hlavy II. krizového zákona za dobro-
volnou pomoc v rámci krizových opatření vlády 
České republiky po dobu platnosti všech nouzo-
vých stavů vyhlášených v souvislosti s výskytem 
pandemie COVID-19.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 
daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpra-
vodaji.

Odůvodnění:

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijí-
manými opatřeními k jeho zamezení se ministry-
ně fi nancí rozhodla využít své pravomoci podle 

Číslo předpisu Název předpisu
237/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění p ozdějších předpisů a další související 
zákony

283/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
a další související zákony

487/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

488/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování 
majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

577/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů

581/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů 
elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., 
o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 
insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

612/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, 
ve znění pozdějších předpisů

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010835
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1461029
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-237
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-114
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060546
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010905
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010905
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-283
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-487
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-488
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-577
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-581
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-612
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-151
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-323
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-191
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-311
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010853
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010835
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060546
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059915
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059915
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§ 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za úče-
lem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné 
události na daňové subjekty přistoupit ve stano-
veném rozsahu k hromadnému prominutí daně 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Rozhodnutím ministryně fi nancí dojde k promi-
nutí daně z příjmů poplatníkům daně z příjmů 
fyzických osob, kterým byla v  rámci krizových 
opatření vlády České republiky po dobu platnosti 
všech nouzových stavů vyhlášených v souvislosti 
s výskytem pandemie COVID-19 uložena pracov-
ní povinnost nebo pracovní výpomoc ve smyslu 
§ 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona v souvis-
losti s pandemií COVID-19 a obdrželi nebo obdrží 
z tohoto důvodu peněžní náhradu podle § 35 kri-
zového zákona, která je zdanitelným příjmem 
ze závislé činnosti. Krizovým opatřením dle kri-
zového zákona byla pracovní povinnost po dobu 
platnosti nouzového stavu uložena např. k  za-
jištění poskytování sociálních služeb, k zajištění 
poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, k zajištění poskytování zdra-
votních služeb poskytovateli zdravotních služeb 
či k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví. Dle příslušných usnesení vlády pak pra-
covní povinnost dopadala na studenty konkrét-
ních oborů středních a  vysokých škol v oblasti 
zdravotní a  sociální péče (resp. v  souvisejících 
oblastech).

Za stejných podmínek bude prominuta daň z pří-
jmů poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, 
kterým daňová povinnost vznikla nebo v  bu-
doucnu vznikne z důvodu peněžní náhrady podle 
§ 35 krizového zákona poskytnuté po vzájemné 
dohodě s  orgánem krizového řízení za dobro-

volnou pomoc v rámci krizových opatření vlády 
České republiky po dobu platnosti všech nouzo-
vých stavů vyhlášených v souvislosti s výskytem 
pandemie COVID-19. Prominutí daně z příjmů se 
bude vztahovat i na peněžní náhrady dle § 35 kri-
zového zákona za splnění pracovní povinnosti 
nebo pracovní výpomoci, resp. za dobrovolnou 
pomoc, které budou v  souvislosti s  výskytem 
pandemie COVID-19 poskytnuty v budoucnu

Případné daně, které byly sraženy příslušnými 
orgány krizového řízení, budou vráceny podle 
standardních ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Finanční zpravodaj č. 6 se zaobírá rozhodnutím o pro-
minutí správního poplatku z důvodu mimořádné udá-
losti, které osobám zúčastněným na správě daní pro-
míjí správní poplatek podle položky 1 odst. 1 písm. a) 
sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., 
o  správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o navrácení lhů-
ty v předešlý stav za podmínky, že žádost bude podána 
v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Součástí Finančního zpravodaje č. 7/2021 je:
• Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu v roce 

2021
• Přehled druhů daní a  jejich částí, o nichž fi nanční 

úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž pří-
slušné bankovní účty jsou přijímány platby od da-
ňových subjektů

Kompletní znění všech Finančních zpravodajů na-
jdete na našem portálu v části Finanční zpravodaj 
a daňové pokyny.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Na našem portálu můžete v části Formuláře najít aktualizované vzory daňových tiskopisů pro rok 2021. Kon-
krétně se jedná o vybrané formuláře pro:

• daň z příjmů fyzických osob

• daň z příjmů FO ze závislé činnosti

• daň z příjmů právnických osob

• daň z přidané hodnoty

• daň silniční

• daň z nemovitých věcí

• daň z převodu nemovitostí

• daň darovací a daň dědická

Obsahem jsou například vzory přiznání k jednotlivým typům daní, pokyny k jejich vyplnění, přihlášky k re-
gistraci a jiné.

Nepřehlédněte také ani část Předpisy EU, v rámci kterých pravidelně aktualizujeme vydané evropské předpi-
sy, které souvisejí s problematikou daní nebo účetnictví.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010901
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060546
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2059915
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060546
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060546
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060546
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240#f2060546
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/formulare/stav_dokumentu/aktualni
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#f2887794
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#f2887794
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
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NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
Tento měsíc se zaměříme na termíny, které se týkají ročního zúčtování záloh na daň, prohlášení poplatníka 
k dani a podaní daňového přiznaní k dani silniční. Ostatní povinnosti a jejich lhůty najdete v Kalendáři pod-
nikatele za měsíc únor.

Upozorňujeme, že 15. února končí lhůta pro zaměstnance k podepsání Žádosti o provedení ročního zú-
čtování záloh na daň za rok 2020 a podepsání Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti na rok 2021 
– u zaměstnavatele. V případě, že dojde k zániku plátce daně bez právního nástupce, musí zaměstnanec 
podepsat tuto žádost do 15. února u správce daně.

Také upozorňujeme, že pokud z důvodu pandemie viru SARS-CoV-2 nemůžete podat daňové přiznání 
k dani silniční za rok 2020 do 1. února, je v letošním roce možné jej podat později, aniž by Vám vznikla 
pokuta. Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta 
pokuta za opožděné podání přiznání k dani silniční za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde 
nejpozději dne 1. 4. 2021.

NAŠI ODBORNÍCI
Touto cestou bychom Vám rádi představili odborníka na účetnictví a daně Ing. Josefa 
Krátkého, který pravidelně odpovídá na dotazy našich klientů, které jsou nám zasílány 
prostřednictvím listárny.

Pan Ing. Josef Krátký je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V profesním ži-
votě působil jako in-house daňový poradce významné české energetické společnosti, 
v  současné době pracuje jako daňový poradce v mezinárodní poradenské kanceláři. 
V roce 2016 se stal registrovaným daňovým poradcem. Je také členem sekce daně z pří-
jmů právnických osob a správy daní a poplatků při Komoře daňových poradců ČR.

Účetní souvztažnosti 2021
Doc.  Ing. Hana Březinová, CSc.

Získejte komplexní přehled účetních souvztažností pro podnikatelskou sféru 
s komentáři, poznámkami a daňovými tipy. Souvztažností jsou uvedeny v přeh-
ledných tabulkách MD / D a upraveny vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jed-
notky, které účtují v soustavě podvojného účetnictví. Jsou jedním ze základních 
vodítek správného účtování každé účetní. Výběr správného souvztažného účtu 
není vždy jednoduchý a ve všech případech jednoznačný. V tom by měla napo-
moci tato publikace.

ZOBRAZIT

https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-unor-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/ucetni-souvztaznosti-2021-e-kniha.htm
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-unor-2021.htm
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OTÁZKY MĚSÍCE

» Obrat pro účely DPH
Otázka:
Klientka má příjmy více jak 1 000 000 Kč dle § 52 
zákona o DPH. Dosud není plátcem DPH, nyní chce 
rozšířit své služby na trhu s nemovitostmi – realitní 
makléř. Stane se plátcem DPH? Na služby dle § 52 
bude fakturovat dál plnění osvobozené, na reality 
21 % a  vstupy se budou muset krátit? Jaký obrat 
uvede při registraci?

Odpověď:

Obrat pro účely daně z přidané hodnoty je defi nován 
v § 4a ZDPH jako součet úplat s místem plnění v tu-
zemsku za plnění, která jsou:
a) zdanitelná,
b) osvobozená s nárokem na odpočet daně na vstupu,
c) osvobozená bez nároku na odpočet daně na vstu-

pu podle § 54 až 56a ZDPH, a  to v případě, kdy 
nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou pří-
ležitostně.

Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo po-
skytnutí dlouhodobého majetku, pokud tato činnost 
není nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti 
osoby povinné k dani.

Realizace plnění podle § 52 ZDPH (základní poštov-
ní služby a dodání poštovních známek) se do obra-
tu nezapočítává, neboť se jedná o plnění, která jsou 
od daně osvobozená bez nároku na odpočet DPH 
a nejsou ve výčtu podle výše uvedeného písmena b). 
Klientka se tedy na základě provozování této činnos-
ti plátcem DPH nestane, neboť její obrat pro účely 
ZDPH se rovná nule. Pokud osoba povinná k  dani 
realizuje výhradně činnosti, které jsou od daně osvo-
bozené bez nároku na odpočet daně na vstupu, ne-
může se plátcem stát ani povinně, ani dobrovolně, 
neboť neuskutečňuje plnění s nárokem na odpočet 
daně na vstupu (§ 94a odst. 1 ZDPH).

Za předpokladu, kdy začne realizovat také jiné čin-
nosti, které nárok na odpočet daně umožňují, může 
podat přihlášku k dobrovolné registraci plátce a do 
obratu uvede úplaty pouze za tato další plnění (na-
příklad realitní činnost).

Takový plátce (až se jím stane) bude rozřazovat vstu-
py podle toho, zda se vztahují k:
a) zdanitelným výstupům, či jiným výstupům, kdy je 

nárok na odpočet možný (plný nárok na odpočet),
b) výstupům, které jsou od daně osvobozené bez ná-

roku na odpočet (například podle § 52 ZDPH) – zde 
odpočet nelze uplatnit,

c) k oběma druhům výstupu, pak bude odpočet krá-
cen koefi cientem.

» Paušální daň
Otázka:
OSVČ se v roce 2021 přihlásí k paušální dani z příjmů 
a má k tomu ještě příjmy z pronájmu bytu. Jak bude 
v takovém případě vypadat daňové přiznání? Bude 
se v daňovém přiznání řešit pouze příjem z nájmu? 
Lze pak v tomto případě při využití reálně prokáza-
ných nákladů na byt nadále využít paušální náklady 
za automobil, který není v podnikání?

Odpověď:
Podmínkou toho, aby paušální režim vyústil v pau-
šální daň (§ 7a ZDP) a aby se zálohy placené v pau-
šálním režimu rovnaly paušální dani, je (mimo jiné) 
nutné splnit požadavek, aby příjmy za rok 2021 po-
cházející z kapitálového majetku, pronájmu, či ostat-
ní příjmy v souhrnu za rok 2021 nepřekročily částku 
15 000 Kč. Pokud se tak stane a  limit příjmů (napří-
klad z pronájmu) je překročen, pak poplatník podává 
daňové přiznání, do kterého zahrne skutečně dosa-
žené příjmy ze samostatné činnosti, skutečné pří-
jmy dosažené z jiných zdrojů (například z pronájmu) 
a k tomu uvede odpovídající výdaje. Na dani z příjmů 
má pak zaplacené zálohy ve výši 100 Kč za měsíc, tj. 
1 200 Kč za rok, které odečte od daňové povinnosti, 
která z daňového přiznání vyšla. Paušální daň tedy 
není možné využít. Poplatníkovi je také ukončen 
paušální režim, tudíž ani za rok 2022 nedosáhne na 
paušální daň.

V případě uplatnění skutečných výdajů z pronájmu 
je možné uplatnit jakékoliv výdaje související s pro-
nájmem, tedy i paušální výdaj na dopravu v souladu 
s podmínkami § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f4984319
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=%C2%A7%205a#f2549502
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2549489
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457837
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459249
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235?text=%C2%A7%205a#f4984929
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2549489
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
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DOPORUČUJEME

Daňový řád – rozsáhlá novela od 1. 1. 2021
Dnem 1. 1. 2021 nabývá účinnosti novela daňového řádu. Začnou platit změny 
v kontrolních postupech, novinky budou i v oblasti sankcí. Pozitivně lze hod-
notit také zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Tyto a další podstat-
né změny, které rozsáhlá novela přináší, si postupně projdeme v následujícím 
článku.

Nová úprava daňového řádu podstatně rozšiřuje funkčnost daňových infor-
mačních schránek. Na úvod je však třeba zmínit, že je rozdíl mezi možnost-
mi legislativními a možnostmi reálnými. Jinými slovy, novela daňového řádu 
umožňuje rozšíření některých funkčností daňové informační schránky od 
1. 1. 2021, což ovšem automaticky neznamená, že veškeré novinky budou k to-
muto datu plně funkční. Konkrétní průběh rozšíření možností daňových infor-
mačních schránek (DIS) tak bude záležet na fi nančních a programátorských 
kapacitách fi nanční správy, a tak některé novinky budou zprovozňovány po-
stupně.

číst článek

Hlavní změny ve zdanění fyzických osob v rámci daňového balíčku 2021
Dne 31. 12. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb. – tzv. daňový 
balíček 2021, který obsahuje i rozsáhlou a dlouho a komplikovaně projednáva-
nou novelu zákona o daních z příjmů. Účinnost změn je od 1. 1. 2021. Podívá-
me se blíže na hlavní změny týkající se zdanění fyzických osob.

Ruší se zvýšení základu daně z příjmů ze závislé činnosti o částku odpovídající 
pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů po-
dle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel (33,8 % z hrubé 
mzdy zaměstnance). Z toho důvodu dochází ke zrušení obsáhlého textu uve-
deného v § 6 odst. 12 ZDP a zůstává v tomto odstavci pouze text, stanovící, 
že základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti. Daň 
z příjmů ze závislé činnosti (resp. měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé 
činnosti) se už počínaje měsícem leden 2021 nepočítá ze superhrubé mzdy, ale 
jenom z hrubé mzdy zaměstnance, tedy z výrazně menší částky.

číst článek

Uplatnění daně z přidané hodnoty při dodání nemovité věci
Článek se zabývá problematikou uplatnění daně z přidané hodnoty při dodání 
nemovité věci. V úvodu článku je třeba upřesnit, že pro účely daně z přidané 
hodnoty se nemovitá věc považuje za zboží.

Zbožím se podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o DPH rozumí hmotná věc, s vý-
jimkou peněz a cenných papírů. Pojem „hmotná věc“ zahrnuje jak věc movi-
tou, tak věc nemovitou. Z toho důvodu se při prodeji nemovité věci v zákoně 
o DPH nikde nepoužívá pojem „převod nemovitosti“, ale používá se pojem 
„dodání nemovité věci“, a  pokud plátce prodává nemovitou věc, jedná se 
o dodání zboží.

Zbožím je podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o DPH také právo stavby.

Právo stavby je právo, které umožňuje stavět stavbu na cizím pozemku, nebo 
právo mít stavbu na cizím pozemku. Jedná se vždy o právo věcné, které vznik-
ne zápisem do katastru nemovitostí.

Podle nového občanského zákoníku je právo stavby nehmotnou nemovitou 
věcí. Pro účely zákona o DPH je podřazeno pojmu „zboží“. Stavba samotná je 
vždy součástí práva stavby, stavba není samostatnou věcí. Stavba je tak sou-
částí pozemku, nebo je součástí práva stavby.

číst článek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457711
https://www.daneprolidi.cz/clanek/danovy-rad-rozsahla-novela-od-1-1-2021.htm?fbclid=IwAR3xanoStrBtdNY7Cr1rJN7on4-bsNhsJeritoj8mbGnGv5PJpK1thTrFz8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-609
https://www.daneprolidi.cz/clanek/uplatneni-dane-z-pridane-hodnoty-pri-dodani-nemovite-veci.htm?fbclid=IwAR1vLItbWWBhbVZ8dWZz6ndUw6kzsbTTMjLLGq1Nu6DE7AhV27R5OSvN-64
https://www.daneprolidi.cz/clanek/danovy-rad-rozsahla-novela-od-1-1-2021.htm?fbclid=IwAR3xanoStrBtdNY7Cr1rJN7on4-bsNhsJeritoj8mbGnGv5PJpK1thTrFz8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5104349
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/hlavni-zmeny-ve-zdaneni-fyzickych-osob-v-ramci-danoveho-balicku-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/uplatneni-dane-z-pridane-hodnoty-pri-dodani-nemovite-veci.htm?fbclid=IwAR1vLItbWWBhbVZ8dWZz6ndUw6kzsbTTMjLLGq1Nu6DE7AhV27R5OSvN-64
https://www.daneprolidi.cz/clanek/hlavni-zmeny-ve-zdaneni-fyzickych-osob-v-ramci-danoveho-balicku-2021.htm
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5104349
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Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí po novele ZDP 2021
Novelou č. 609/2020 Sb. k zákonu o daních z příjmů, publikovanou ve Sbírce 
listin 31. 12. 2020 pod částkou č. 246/2020, došlo s účinností od 1. 1. 2021 
k  úpravám oznamovací povinnosti fyzických i  právnických osob týkající se 
oznamování příjmů vyplacených daňovým nerezidentům do zahraničí správ-
ci daně. Tato oznamovací povinnost byla v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů (dále jako „ZDP“) již v minulosti upravována, přičemž k jejímu rozšíření 
došlo novelou č. 80/2019 Sb., vládní daňový balíček, s účinností od 1. 4. 2019.

V tomto článku se blíže podíváme, čeho se oznamovací povinnost týká, a srov-
náme ji s povinnostmi dle původního znění zákona platného do 31. 12. 2020, 
popř. do 31. 3. 2019.

Oznamovací povinnost se po 1. lednu 2021 podle § 38da odst. 1 ZDP nadá-
le týká příjmů ze zdrojů na území ČR, u nichž je daň vybíraná srážkou podle 
zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP) a které jsou vypláceny daňovým nerezidentům 
(fyzickým i právnickým osobám), a to za shodných podmínek jako tomu bylo 
dříve (§ 38d odst. 3 ZDP ve znění platném do 31. 3. 2019).

číst článek

Účetní souvztažnosti 2021
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě PÚ.

Na našem portálu jsou zpracovány účetní souvztažnosti 2021 pro podnikatele, 
a to ve formě přehledných tabulek MD / D spolu s poznámkami a komentáři. 
Můžete si je zakoupit i jako elektronickou knihu, díky které získáte v dané pro-
blematice komplexní přehled. Autorkou je doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Účetní souvztažnosti 2021

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.

NAPIŠTE NÁM REFERENCI NA PORTÁL
A MY VÁS ODMĚNÍME

Pro další zlepšování a rozšiřování našich služeb, prosíme o Vaši referenci.
Každou referenci odměníme unikátní slevou 30 % na jakýkoliv jednodenní 

webinár od NOTIA Vzdelávaní.

Veríme, že slevu v dobé velkých novel a daňové sezóné oceníte.

NAPSAT RECENZI A ZÍSK AT ODMĚNU

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://pruzkum-dpl.pp.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/oznameni-prijmu-plynoucich-do-zahranici-po-novele-zdp-2021.htm?fbclid=IwAR0-JfIO_v76oefLzZC9r__p0LJkC8-MJT4Jxf9xq8yU5j4S0F-8DGWnWss
https://www.daneprolidi.cz/ucetni-souvztaznosti/ucetni-souvztaznosti-2021-us-2021.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500
https://www.daneprolidi.cz/clanek/oznameni-prijmu-plynoucich-do-zahranici-po-novele-zdp-2021.htm?fbclid=IwAR0-JfIO_v76oefLzZC9r__p0LJkC8-MJT4Jxf9xq8yU5j4S0F-8DGWnWss
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f6437776
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-80
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-609
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1460764
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1461130
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563
https://www.daneprolidi.cz/ucetni-souvztaznosti/ucetni-souvztaznosti-2021-us-2021.htm


strana 9DAŇOVÉ noviny | 1 | 2021

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
https://www.svaz-ucetnich.cz/



