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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2021

S účinností od 1. 3. byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zá-
kon č. 92/2021 Sb., kterým dochází ke změně zákona 
o státním rozpočtu České republiky. Mění se číselné 
údaje příjmů i výdajů státního rozpočtu, a to tak, že 
se snižují příjmy a zvyšují výdaje. Konkrétně byl státní 
rozpočet na rok 2021 schválen jako schodkový, který 
předpokládá příjmy ve výši 1 488 336 029 790 Kč, vý-
daje ve výši 1 808 336 029 790 Kč a schodek ve výši 
320 mld. Kč. Při jeho sestavování se vycházelo z dat 
a prognóz, které byly k dispozici v době sestavování.

V důvodové zprávě jsou uvedeny konkrétní úpravy 
v rámci příjmů, které jsou rozděleny na kapitoly podle 
jednotlivých ministerstev spolu s jejich odůvodněním. 
Co se týče konkrétně daňových příjmů, jejich pokles 
je způsoben zejména dopady daňového balíčku a no-
vým zákonem o kompenzačním bonusu.

Výdaje státního rozpočtu jsou také rozčleněny na 
jednotlivé kapitoly, přičemž například v rámci Minis-
terstva práce a sociálních věcí se uvádí, že se zvyšují 
výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti o 1, 7 mld. Kč 
a také jsou tam zohledněny výdaje spojené s přijetím 
zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě. 
V kapitole 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu se 
zvyšují výdaje o 5 mld. Kč, a  to zejména v důsledku 
COVID programů, kterými jsou program COVID Gas-
tro – Uzavřené provozovny, program COVID – SPORT 
III Lyžařské areály a program COVID – Veletrhy. Dále 
je také zmíněn nárůst výdajů spojený s očekávanými 
objednávkami vakcín, s projektem Chytrá karanténa 
2.0, kompenzací daňové povinnosti šesti fakultních 
nemocnic či zvýšením účelové podpory výzkumu, vý-
voje a inovací.

V závěru důvodové zprávy se rovněž uvádí, že v rámci 
ukazatele „Ostatní výdaje“ budou zřízeny dvě nové po-

ložky, přičemž o použití těchto prostředcích rozhodne 
vláda. První položka bude zaměřena na podporu pod-
nikání a bude určena zejména na pokračování progra-
mu Antivirus, ale také na nový program COVID – 21, 
jehož cílem je nahrazení dosavadních sektorových 
programů jedním. Druhá položka je zas zaměřena na 
podporu veřejného sektoru, jejíž součástí budou od-
měny zdravotníkům, výdaje na testování žáků, dotace 
pro sociální služby atd.

» Zákon o mimořádných opatřeních 
při epidemii onemocnění COVID-19 
a o změně některých souvisejících 
zákonů

Dne 27. 2. 2021 nabyl účinnost zákon, který upravu-
je opatření pro zvládání epidemie onemocnění CO-
VID-19 způsobené novým koronavirem označovaným 
jako SARS-CoV-2 a  jejích dopadů na území České re-
publiky. Ukázalo se totiž, že zákon o ochraně veřejné-
ho zdraví neposkytuje v rámci v něm vymezených mi-
mořádných opatření dostatečnou škálu nástrojů pro 
zvládání současné pandemie. Je tedy koncipovaná 
nová procedura, při které Ministerstvo zdravotnictví 
může při likvidaci epidemie COVID-19 nebo nebezpečí 
jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opat-
ření s celostátní působností, kterým přikáže určitou 
činnost nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo 
služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemoc-
nění COVID 19, a to v rozsahu, na nějž zákon o ochra-
ně veřejného zdraví dosud nepamatuje.

Je nutné upozornit, že postup podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví se nevylučuje, což tedy znamená, že 
mimořádná opatření budou vydávána i podle toho-
to zákona. Zákon č. 94/2021 Sb. je navrhovaný jako 
dočasný, určený pro řešení současné situace, která je 
spojena s pandemií. Z toho důvodu je přijat jako nový 
zákon a nikoli jako novela zákona o ochraně veřejné-
ho zdraví.

Důvodová zpráva

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.facebook.com/daneprolidi/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-92
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c-94-2021-sb-o-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-onemocneni-covid-19-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu.htm
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-94
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» Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 
2021

Dalším z předpisů účinných od 27. 2. 2021 je i zákon 
č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu. V úvodním 
ustanovení se uvádí, že daný zákon upravuje daňo-
vý bonus na kompenzaci některých hospodářských 
následků souvisejících s  ohrožením zdraví v  souvis-
losti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 
způsobeného koronavirem označovaným jako SARS-
-CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvo-
du tohoto ohrožení.

Zákon reaguje na potřebu fl exibilní rekonstrukce 
kompenzačního bonusu tak, aby zohlednil aktuální 
vývoj epidemické situace a byl opatřením, které není 
navázáno na nouzový stav (je tedy nadčasový). Tento 
kompenzační bonus má však s  kompenzačními bo-
nusy, které byly dosud přijaty (zákon č. 159/2020 Sb. 
a  461/2020 Sb.) společnou základní právní povahu, 
mnoho parametrů a převažující část procesního rám-
ce. Z tohoto důvodu přebírá řady ustanovení z těch-
to zmíněných právních úprav. Cílem nového zákona 

o  kompenzačním bonusu je zmírnění dopadů pan-
demie na OSVČ, společníky malých společností s ru-
čením omezeným i osoby činné na základě dohody 
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, 
které pro uvedené podnikatele pracují.

Tento kompenzační bonus představuje součást stát-
ní podpory, která by měla být inovovaná zrušením 
většiny sektorových vládních programů pro podporu 
spojenou s epidemií, přičemž by tato podpora měla 
vyplácet jako kombinace:
• nového kompenzačního bonusu, který bude zvý-

šen na maximální výši 1 000 Kč za kalendářní den 
(tedy maximálně 31 000 Kč za měsíc s  31 dny) 
a s rozšířeným okruhem příjemců, jejichž identifi -
kace bude založena na poklesu tržeb,

• programu Antivirus, který bude nadále pokračo-
vat, případně programu jej nahrazujícího,

• programu Ministerstva průmyslu a obchodu (pra-
covně nazvaného COVID 21), který bude poskyto-
vat prostředky na provozní výdaje, jejichž výpočet 
bude založen na počtu zaměstnanců.

Důvodová zpráva

Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE

Za uplynulý měsíc Ministerstvo fi nancí vydalo několik 
Finančních zpravodajů, s  jejichž obsahem se můžete 
seznámit právě v této rubrice. Prvým z nich je Finanč-
ní zpravodaj č.  13/2021, který zahrnuje rozhodnutí 
o  prominutí příslušenství daně z  přidané hodnoty 
z důvodu mimořádné události a uvádíme ho v kom-
pletním znění:

ROZHODNUTÍ

o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty 
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“)

Naši předplatitelé mají 50 % slevu na jeden jakýkoliv 

webinář nebo jedno jednodenní prezenční školení 

od NOTIA Vzdělávání. Slevu 10 % mají na všechny 

další semináře a webináře od NOTIA Vzdělávání.

ZOBRAZIT NABÍDKU SEMINÁŘŮ A WEBINÁŘŮ

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-95
https://www.notiavzdelavani.cz/
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-159
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-461
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c-95-2021-sb-o-kompenzacnim-bonusu-pro-rok-2021.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010903
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280
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takto:

Plátcům daně z přidané hodnoty a  identifi kova-
ným osobám

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za 
opožděné podání daňového přiznání k dani z při-
dané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 
a pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za 
opožděné podání dodatečného daňového přizná-
ní k dani z přidané hodnoty, které je daňový sub-
jekt podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen 
podat do konce března 2021, za podmínky, že ke 
splnění povinnosti podat tato daňová přiznání do-
jde nejpozději dne 15. 4. 2021.

II. Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

pokutu za porušení povinností souvisejících s kon-
trolním hlášením, které měl plátce povinnost po-
dat za kalendářní měsíc únor 2021, podle § 101h
odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 235/2004 Sb., 
o  dani z  přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodno-
ty“), za podmínky, že k podání kontrolního hlášení 
dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

III. Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

pokutu za porušení povinností souvisejících s kon-
trolním hlášením podle § 101h odst. 1 písm. a), b),
c), d) zákona o dani z přidané hodnoty a poku-
tu podle § 101h odst. 2 zákona o dani z přidané
hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti 
související s kontrolním hlášením alespoň z části 
spadá do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021, a za 
podmínky, že ke splnění povinnosti dojde nejpoz-
ději dne 15. 4. 2021; toto prominutí se nevztahuje 
na situace, ve kterých je pokuta prominuta podle 
bodu II.

IV. Plátcům daně z přidané hodnoty a  identifi ko-
vaným osobám, na které nedopadá prominutí 
příslušenství daně podle rozhodnutí ministryně 
fi nancí č. j. 34159/2020/3901-2 ze dne 21. 12. 2020, 
zveřejněného ve Finančním zpravodaji 38/2020,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vznik-
lý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 
únor 2021, za podmínky, že k úhradě daně, k níž 
se úrok z  prodlení váže, dojde nejpozději dne 
15. 4. 2021.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3
daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpra-
vodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací 
způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 je žádou-
cí, aby došlo k  co největšímu omezení osobních 
kontaktů, ke kterým dochází i v rámci předávání 
daňových dokladů v analogové podobě externím 
účetním a daňovým poradcům za účelem zpra-
cování daňových přiznání a  kontrolních hlášení 
k dani z přidané hodnoty.

V návaznosti na výše uvedené se ministryně fi -
nancí rozhodla využít své pravomoci podle § 260
odst. 1 písm. b) daňového řádu a přistoupit ve 
stanoveném rozsahu k  hromadnému prominutí 
příslušenství daně z přidané hodnoty.

Předmětným rozhodnutím bude plátcům daně 
z  přidané hodnoty prominuta pokuta za opož-
děné podání daňového přiznání k dani z přidané 
hodnoty za zdaňovací období únor 2021 a poku-
ta za opožděné podání dodatečného daňového 
přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce 
daně povinen podat do konce března 2021, dojde-
-li k podání těchto daňových přiznání nejpozději 
dne 15. 4. 2021.

Dále bude prominuta pokuta za nepodání kont-
rolního hlášení za kalendářní měsíc únor 2021 
podle § 101 h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona
o dani z přidané hodnoty, dojde-li k podání kon-
trolního hlášení nejpozději dne 15. 4. 2021. Stejně 
tak budou prominuty i pokuty za nepodání kont-
rolního hlášení za předchozí měsíce podle § 101h
odst. 1 písm. a), b), c) d) zákona o dani z při-
dané hodnoty, a pokuty za nesplnění povinnos-
ti změnit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné 
údaje uvedené v kontrolním hlášení za předcho-
zí měsíce podle § 101 h odst. 2 zákona o dani
z přidané hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění 
povinnosti alespoň z  části spadá do období od 
1. 3. 2021 do 21. 3. 2021, a dojde-li ke splnění po-
vinnosti nejpozději dne 15. 4. 2021.

Konečně bude předmětným rozhodnutím pro-
minut úrok z prodlení na dani z přidané hodnoty 
za zdaňovací období únor 2021, dojde-li k úhradě 
daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 
15. 4. 2021. Prominutí úroku z prodlení podle to-
hoto rozhodnutí se nedotýká daňových subjektů, 
kterým byl v důsledku zákazu nebo omezení jejich 
činnosti usneseními vlády České republiky o přije-
tí krizového opatření předmětný úrok rozhodnu-
tím ministryně fi nancí č.  j. 34159/2020/3901-2 ze 
dne 21. 12. 2020, zveřejněným ve Finančním zpra-
vodaji 38/2020, prominut až do dne 16. 8. 2021.

Pro identifi kovanou osobu platí výše uvedené ob-
dobně.

S ohledem na výše uvedené ministryně fi nancí roz-
hodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné 
prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

Obsahem Finančního zpravodaje č.  14/2021 je sdě-
lení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou 
republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 
v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implemen-
taci opatření k boji proti snižování daňového základu 
a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 
a Finanční zpravodaj č. 15/2021 zase obsahuje:
• seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřej-

ňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g 
odst.  5 zákona č.  164/2013 Sb., o  mezinárodní 
spolupráci při správě daní a o změně dalších sou-
visejících zákonů, v platném znění

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476936
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010899
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010835
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010063
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010853
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-164#f5790760
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010835
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476936
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476936
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010905
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010905
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-164#f5790805
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-164#f5790818
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-164#f5790818
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-164
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476936
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476931
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010903
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010903
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• seznam států uvedených na unijním seznamu ju-
risdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schvá-
leném Radou Evropské unie

Finanční zpravodaj č. 16/2021 informuje o prominutí 
daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné udá-
losti. Konkrétně se jedná o prominutí daně z přidané 
hodnoty za dodání fi ltračních polomasek, respirátorů 
a fi ltrů při splnění stanovených podmínek. Daňovým 
subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z pří-
jmů se také při splnění určitých podmínek promíjí 
okrem jiného i:
• pokuta za opožděné daňové přiznání za zdaňovací 

období roku 2020,
• úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na dani 

z příjmů za zdaňovací období roku 2020,

• pokuta za opožděné podání daňového přiznání za 
zdaňovací období roku 2020.

Zveřejněný byl i Finanční zpravodaj č. 17/2021, na zá-
kladě kterého dochází k promíjení příslušenství daně. 
Generální fi nanční ředitelství, vedeno snahou dosta-
tečně spolehlivě zabezpečit v maximální možné míře 
jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech 
o prominutí příslušenství daně, vymezuje tímto poky-
nem skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spat-
řovat důvody, pro které je dle zákonné úpravy možné 
prominout příslušenství daně.

Kompletní znění všech fi nančních zpravodajů najdete 
na našem portálu v části Finanční zpravodaj a daňo-
vé pokyny.

DAŇOVÁ TV

Rádi bychom Vás také informovali, že na našem portálu přibylo nové videoškolení, které se zabývá změnami 
v zákoně o obchodních korporacích od 1. ledna 2021. Konkrétně se jedná o zákon č. 33/2020 Sb., který zá-
sadním způsobem upravil zákon o obchodních korporacích, ale upravil i jiné předpisy. Videoškolení se věnuje 
zejména změnám ve vazbě na účetnictví, které lze shrnout do následujících bodů:

• Následky nezveřejnění účetní závěrky
• Úschova dokumentů
• Přesun podmínky nulové zůstatkové ceny pro rozdělení zisku
• Novela zákona o obchodních korporacích

Přednášející je paní doc. Ing. Hana Březinová, CSc. a celé videoškolení si prohlédněte na našem portálu v části 
Daňová TV – Videoškolení.

Zákon o DPH s komentářem
Ing. Jana Ledvinková, Ing. Zdeněk Kuneš

Publikace vám nabízí úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a od-
kazy na související ustanovení. Dlouho očekávaná a odkládaná novela zákona 
o DPH (tzv. „quick fi xes“) byla dne 14. srpna 2020 vyhlášena ve sbírce zákonů pod 
číslem 343/2020 Sb. Zákon nabyl účinnosti 1. září 2020 s výjimkou nových ustano-
vení k cestovní službě, která budou účinná až k 1. lednu 2022. Ovšem ke změnám 
zákona o DPH došlo vícekrát v průběhu roku 2020, které si zde okomentujeme.

ZOBRAZIT

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-33
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/tv/typ_videa/videoskoleni
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-33
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/komentar-k-dph-aktualne-k-1-1-2021-e-kniha.htm
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PŘIPRAVUJEME

I příští měsíc s sebou přinese novinky, na kterých naše redakce již pracuje a o kterých bychom Vám rádi řekli 
víc. První je, že chystáme aktualizaci komentáře k ZDP, která bude zohledňovat nejaktuálnější stav legislativy 
v oblasti daně z příjmů a umožní tak plnohodnotnou orientaci v zákoně. Autoři dané publikace Ing. Jiří Vycho-
peň a Ing. Ivan Macháček se věnují účetní a daňové problematice již řadu let. I proto je komentář obohacen 
příklady z dlouholeté praxe.

Připravujeme také další videoškolení, které si budete moci prohlédnout v průběhu příštího měsíce a bude se 
týkat daňových novinek od 1. 1. 2021. Videoškolení uskutečníme spolu s Bc. Tomášem Krůlem, který bude da-
nou problematiku přednášet. Věříme, že Vám i toto videoškolení přinese mnoho aktuálních informací a bude 
pro Vás užitečné.

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY

Z důvodu epidemiologické situace byl vydaný generální pardon ministryně fi nancí, o kterém jsme Vás informo-
vali již v rubrice z Finančního zpravodaje. Dochází jím k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání a zapla-
cení daně z příjmů.

Konkrétně je teda možné prostřednictvím prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové při-
znání u daně z příjmů bez žádosti přesunout termín podání daňového přiznání – papírově 3. 5. 2021, elek-
tronicky 1. 7. 2021.

Upozorňujeme ještě, že do 15. dubna je nutné zaplatit zálohu na daň silniční za 1. čtvrtletí roku 2021 
a 26. duben je konečným termínem pro daňové přiznání a splatnost daně z hazardních her také za 1. čtvrt-
letí 2021.

Další povinnosti spolu s lhůtami a sankcemi za jejich nesplnění naleznete v Kalendáři podnikatele – duben 
2021.

NAŠI ODBORNÍCI

I tento měsíc bychom Vás rádi seznámili s další odbornicí, která s námi spolupracuje při 
tvorbě našeho odborného portálu a představuje tak jeho velmi důležitou součást, a  to 
s paní Ing. Janou Ledvinkovou. Je autorkou řady odborných článků, příkladů z praxe, vi-
deoškolení a také je spoluautorkou komentáře k zákonu o dani z přidané hodnoty, který 
jsme pro Vás, jak je zmíněno výše, aktualizovali k 1. 1. 2021.

Paní Ing. Jana Ledvinková je daňovou poradkyní od roku 1993. V roce 1997 založila účetní 
fi rmu TARA CZC, s.r.o. s význačnou klientelou. V roce 2011 založila společnost TARA NOVA, 
s.r.o. s předmětem činností pořádání odborných seminářů poskytování lektorské činnosti 
v oblasti zákona o DPH a pronájem nemovitostí. Je autorkou řady oblíbených publikací 
a článků v odborné literatuře.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-duben-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-duben-2021.htm
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OTÁZKY MĚSÍCE

» Možnosti daňového vypořádání 
pohledávek v situaci, kdy se poplatník 
rozhodl ukončit podnikatelskou činnost
Otázka:
Poplatník daně z příjmů fyzických osob vykazuje za 
zdaňovací období roku 2020 dílčí základ daně z pod-
nikání tak, že za rok 2020 uplatňuje výdaje ve výši 
60 % z příjmů. Od 1. 1. 2021 chce přejít na uplatňo-
vání výdajů ve skutečné výši. Z tohoto titulu má po-
vinnost upravit základ daně roku 2020.

K 31. 12. 2020 vykazuje neuhrazené pohledávky 
v  hodnotě 60 000 Kč. Nabízí se mu možnost tyto 
pohledávky ještě v roce 2020 postoupit, ale za cenu 
nižší, než je jejich hodnota. Druhou možností je vy-
kázat tyto pohledávky k 31. 12. 2020 a o jejich hod-
notu zvýšit základ daně.

Která z těchto možností je pro poplatníka výhodněj-
ší? Jak se tyto varianty promítnou do daňového při-
znání? Jsou obě možnosti zákonné?

Vykázané příjmy z podnikání 
v roce 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 Kč

Hodnota neuhrazených pohledávek 
v roce 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 000 Kč

Odpověď:
Varianta 1 – postoupení pohledávek v roce 2020 
za částku 40 000 Kč

Při postoupení pohledávek za cenu nižší, než je jejich 
hodnota je nutno dodržet ustanovení § 23 odst. 13 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném 
znění (dále jen zákon o daních z příjmů). Podle tohoto 
ustanovení je součástí příjmů hodnota pohledávky, 
nikoliv cena, za kterou byla pohledávka postoupena.

To znamená, že se příjmy roku 2020 zvýší o 60 000 Kč 
a budou součástí příjmů na řádku č. 101 Přílohy č. 1 
daňového přiznání. K celkové výši příjmů lze uplatnit 
paušální výdaje ve výši 60 %.

V tomto případě se nepoužije ustanovení § 23 odst. 8 
písm. b) bodu 3 zákona o daních z příjmů, proto-
že k 31. 12. 2020 neexistuje titul pro zvýšení základu 
daně o pohledávky.

Varianta 2 – úprava základu daně při přechodu 
z paušálních výdajů na výdaje skutečné

Postup při úpravě základu daně při přechodu z pau-
šálních výdajů (výdajů uplatňovaných procentem 
z příjmů dle § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních 
z příjmů) na výdaje skutečné, je uveden v § 23 odst. 8 
písm. b) bodu 3 zákona o daních z příjmů. Z tohoto 
ustanovení vyplývá, že výsledek hospodaření nebo 
rozdíl mezi příjmy a  výdaji, z  něhož se vychází pro 
zjištění základu daně, se upraví: „v případech, kdy po-
platník uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle 
§ 9 odst. 4, o hodnotu pohledávek, které by při úhra-
dě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek 
uvedených v § 24 odst. 2 písm. y))“.

Poplatníci, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů, 
mají dle ustanovení § 7 odst. 8 zákona o daních z pří-
jmů povinnost vždy vést záznamy o příjmech a evi-
denci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze 
které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Na tuto povinnost navazuje úprava základu daně při 
přechodu na uplatňování výdajů ve skutečné výši dle 
§ 24 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů.

Úprava základu daně při přechodu z paušálních výda-
jů na výdaje skutečné se provádí v daňovém přiznání 
v roce předcházejícím změně.

Konkrétně se úprava základu daně uvede v Příloze č. 1 
daňového přiznání za rok 2020, a to na řádku č. 105 
jako položka zvyšující základ daně. Podkladem pro 
tento zápis je částka uvedená v odd. E na str. 2 Přílohy 
č. 1. V tomto případě to bude částka 60 000 Kč, která 
představuje hodnotu neuhrazených pohledávek.

Úpravu (zvýšení) základu daně z  titulu pohledávek 
nelze zaměňovat za částku, která zvyšuje celkové pří-
jmy na řádku č. 101 Přílohy č. 1 daňového přiznání. To 
znamená, že z nezaplacených pohledávek (nejedná se 
o příjem) nelze uplatnit procento z příjmů.

Pokud dojde v roce 2021 k  inkasu pohledávek, bude 
tento příjem posouzen jako příjem již jednou zdaněný 
dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. d) zákona o daních 
z příjmů.

Závěr: Ze srovnání je zřejmé, že z daňového hlediska 
se jako výhodnější jeví varianta č. 1.

» Dodatečné přiznání DPH a penále
Otázka:
V lednu účetní zjistila, že za měsíc září měl být při-
znán do odvodu DPH ještě jeden příjem. Podala do-
datečné daňové přiznání s  tím, že ihned uhradila 
i povinnost. Není si jistá, zda ale nemá ještě zaúčto-
vat výdaj příštích období (platbu odvodu DPH, která 
proběhla fakticky v lednu 2021).
Plnění vzniklo na základě podpisu smlouvy (má 
všechny náležitosti daňového dokladu a je za daňo-
vý doklad považována), kterou měl majitel-jedna-
tel stále u sebe a předal ji ke zpracování až v lednu 
2021. Účetní 15. 1. tedy výnos zaúčtovala jako jinou 
pohledávku s datem 10. 9. 2020, tudíž byl ve výno-
sech včetně DPH, ale to nebylo přiznáno a v termínu 
odvedeno na účet FÚ. V lednu bylo podáno dodateč-
né daňové přiznání za září a DPH odvedeno.
A ještě FÚ společnosti doměří úrok z prodlení, má 
účetní nějak v  rámci uzávěrkových prací počítat 
i s ním? Prozatím ale výměr nepřišel.

Odpověď:
Ze zadání vyplývá, že výnos byl zúčtován do roku 
2020 včetně závazku na úhradu DPH a  zákazník by 
měl uhradit částku včetně DPH. To, že nebyla vysta-
vena faktura, není podstatné. Stejně tak ani není pod-
statné, že nebylo v  termínu podané přiznání k DPH. 
Na základě smlouvy může být vystaven účetní doklad 
a proúčtován jako kdyby byla vystavena faktura, tedy 

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457810
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459125
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459090
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459090
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459090
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459090
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457787
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457787
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457778
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457998
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459465
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459018
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459018
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459249
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459246
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1457810


strana 7DAŇOVÉ noviny | 3 | 2021

stejně jako za každý jiný obdobný výkon včetně po-
vinnosti odvodu DPH, tj. 311/6xx, 343. Nepřiznané, 
a tudíž v roce 2020 neodvedené DPH, je z toho důvo-
du vykázáno na účtu 343. U DPH nepřipadá časové 
rozlišení v úvahu, protože nejde o náklad nebo výnos.

Případné očekávané penále by mělo být zaúčtováno 
do minulého období, protože v něm vzniklo, ledaže 
by šlo o nepatrnou položku. Na to, do jaké položky 
v pasivech tento náklad zaúčtovat, mohou být různé 
názory. Může být účtováno o:
• výdajích příštích období,

• dohadné položce,
• rezervě.

Vzhledem k tomu, že je znám důvod účtovaného ná-
kladu a lze spočítat jeho výši, tak se doporučuje rezer-
vu nepoužít.

Pokud bude znám výměr pokuty do uzavření účetních 
knih, doporučuje se použít výdaje příštích období, po-
kud tento výměr nebude vydán, tak dohadnou polož-
ku. Po případném zániku možnosti vyměřit penále, 
bude vytvořená položka zrušena.

DOPORUČUJEME
Optimalizace prostřednictvím daňových odpisů hmotného majetku 
v daňovém přiznání (za rok 2020)

Cílem poplatníka daně z příjmů fyzických osob by měl být vždy takový postup, 
aby při dodržení všech ustanovení zákona o daních z příjmů platil co nejnižší 
daň z příjmů a přitom aby uplatnil veškeré konkrétní odpočty od základu daně 
vymezené v § 15 ZDP a veškeré konkrétní slevy na dani dle § 35 a § 35ba ZDP, 
které by při jejich neuplatnění v příslušném zdaňovacím období propadly. Jed-
nou z možností, jak dosáhnout tohoto cíle, je využít daňové optimalizace pro-
střednictvím vhodně uplatněných daňových odpisů hmotného majetku:

• zahrnutého v obchodním majetku a použitého jak k podnikání, tak k jeho 
nájmu (§ 7 ZDP),

• nezahrnutého v obchodním majetku použitého k dosažení příjmů z nájmu 
(§ 9 ZDP).

Jak může prostřednictvím daňových odpisů poplatník daně z příjmů fyzických 
osob snížit co nejlépe vysoký základ daně z příjmů dosažený za zdaňovací ob-
dobí roku 2020? A jak může využít poplatník daňové odpisování v případě, když 
má nízký základ daně z příjmů a chce uplatnit veškeré odpočty od základu daně 
a slevy na dani? V následujícím textu si na příkladech odpovíme na tyto otázky.

číst článek

Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní – 
nová pravidla pro internetový prodej zboží ze třetí země dle návrhu 
novely ZDPH

Jak bylo uvedeno již v předcházejícím článku k návrhu novely ZDPH ve sně-
movním tisku 867, do ZDPH by měla být touto novelou implementována sku-
pina změn vycházejících z novely směrnice 2006/112/ES a novely nařízení Rady 
282/2011, jejichž účinnost byla v Bruselu stanovena na 1. 7. 2021.

Jako zdroj informací doporučujeme i Vysvětlivky Evropské komise k pravidlům 
DPH v  elektronickém obchodu („Vysvětlivky k pravidlům pro DPH v oblasti 
elektronického obchodování“, „Explanatory Notes on VAT e-commerce rules“).

V druhém ze série článků věnovaných tomuto návrhu novely se zaměříme na 
nový institut dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhra-
ní, který bude novelou ZDPH vložen do § 13a.

Z navrženého ustanovení § 13a ZDPH vyplývá, že dodání dovezeného zboží na 
dálku usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní osobě nepovinné 
k dani z EU se bude považovat za dvojí plnění:

1. dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní (provozovatelem je 
osoba povinná k dani, takže toto dodání je označováno jako B2B dodání),

2. dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní zákazníkovi (zákazníkem 
je osoba nepovinná k dani, takže toto dodání je označováno jako B2C dodání).

číst článek
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https://www.daneprolidi.cz/clanek/optimalizace-prostrednictvim-danovych-odpisu-hmotneho-majetku-v-danovem-priznani-za-rok-2020.htm
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https://www.daneprolidi.cz/clanek/dodani-zbozi-usnadnene-provozovatelem-elektronickeho-rozhrani-nova-pravidla-pro-internetovy-prodej-zbozi-ze-treti-zeme-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
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Likvidace korporace a její účtování
V tomto úvodu je podán stručný výklad pojmů, s kterými se v oblasti likvidace 
korporace můžeme setkat. Nejde ale o jejich zcela přesný a vyčerpávající práv-
ní výklad.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, hned v prvním paragrafu 
stanoví, že korporacemi se rozumí společnosti a družstva. Proto pokud mluví-
me o pravidlech platných jak pro společnosti, tak i pro družstva, měli bychom 
používat pojem korporace.

Je třeba rozlišovat pojem zrušení a zánik. K zániku dochází výmazem z obchod-
ního rejstříku. Zrušení tomuto zániku předchází a provádí se s likvidací nebo 
bez likvidace. Obojí se pochopitelně musí proúčtovat. Základní pravidla pro 
zrušení právnické osoby jsou stanovena v § 168 a následujících občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. Doplňující ustanovení pro zrušení a zánik obchod-
ní korporace jsou obsažena § 93 a 94 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích. Kromě toho tento zákon v § 92 uvádí, kdy může soud prohlásit 
korporaci po jejím vzniku za neplatnou.

číst článek

Řádné, opravné a dodatečné daňové přiznání
Každá fyzická osoba se zdanitelnými příjmy podle § 7 až § 10 zákona o da-
ních z příjmů (dále ZDP) a řada zaměstnanců s příjmy dle § 6 ZDP se setkává 
s povinností podat za zdaňovací období daňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob. Rovněž právnická osoba má tuto povinnost podat daňové přiznání 
k dani z příjmů právnických osob. V článku si rozebereme otázky související 
s druhy daňových přiznání jak dle daňového řádu, tak dle ZDP.

Vymezením daňového řízení a jeho členěním se zabývá § 134 daňového řádu. 
Daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpe-
čení její úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která 
s touto daní souvisí. Toto daňové řízení se podle § 134 odst. 3 DŘ skládá podle 
okolností z dílčích řízení, ve kterých jsou vydávána jednotlivá rozhodnutí.

číst článek

Stav schvalování IFRS 2020/2021
Přelom roku 2020/2021 je dávno za námi a většina účetních jednotek již do-
končuje práce na svých účetních závěrkách za ukončené účetní období 2020, 
a to jak sestavených podle českých účetních předpisů, tak sestavených podle 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). K tomu samozřejmě po-
třebují znát také aktuálně platné standardy IFRS, interpretace a jejich změny 
účinné pro účetní období končící 31. 12. 2020 a začínající od 1. 1. 2021. O stavu 
schvalování IFRS vás pravidelně informujeme, nejinak tomu bude i dnes.

číst článek

ARCHIV ONLINE ROZHOVORŮ

S korona opatřeními vzniká spousta daňových a účetních problémů. Pokud Vás zajímá, na co se ohledně této 
problematiky ptají Vaši kolegové v online rozhovorech, nakoukněte do jejich archivu ZDE.
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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.

OBLÍBILI JSTE SI PORTÁL?

Jak jste spokojeni s odborným portálem? Zanechte nám recenzi a zpětnou vazbu u našeho kolegy Mirka. Kon-
takt: 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
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