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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti, 
a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se 
stanoví pravidla pro případy souběžně 
probíhajících výkonů rozhodnutí, 
a zákon č. 191/2020 Sb., o některých 
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2
Dne 31. 3. 2021 nabyl účinnost zákon č. 155/2021 Sb., kte-
rým dochází ke změně účinnosti zákona č. 38/2021 Sb., 
který upravuje zavedení chráněného účtu v  souvis-
losti s  výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky 
z účtu u peněžního ústavu. Podle vyjádření bankov-
ního sektoru, si příprava chráněného účtu vyžaduje 
technické změny, a proto se odkládá účinnost zákona 
č. 38/2021 Sb. z 1. dubna na 1. července 2021. Tato 
dodatečná lhůta by měla zajistit úspěšný start chrá-
něného účtu jako důležitého institutu exekučního 
práva.

Zákonem č. 155/2021 Sb. dochází také ke změně záko-
na č. 191/2020 Sb., kterým po stanovenou dobu nebylo 
možné provádět výkony rozhodnutí (exekuce) prodejem 
movitých věcí a povinný měl z postiženého účtu nárok 
na peněžní prostředky do výše 4násobku životního mi-
nima. Daným zákonem se navrhuje prodloužení opat-
ření v exekučním řízení přispívající k řešení situace osob 
postižených v  důsledku aktuální epidemické situace. 
Konkrétně se doba, po kterou budou platit zmíněné 
změny zavedené zákonem č. 191/2020 Sb., stanovuje 
ode dne účinnosti zákona č. 155/2021 Sb. do 30. června 
2021.

Jak je uvedeno i v důvodové zprávě, změny vyplývající 
z daného zákona jsou z velké části změnami technic-
kého charakteru a jsou prodloužením opatření, která 
se již v praxi osvědčila.

Důvodová zpráva

» Nařízení vlády ke kompenzačnímu 
bonusu pro rok 2021
Od 1. dubna 2021 je účinné i nařízení vlády č. 154/2021 
Sb., kterým se stanoví další bonusové období, za kte-
ré budou vymezené subjekty moci čerpat kompen-
zační bonus. Tímto obdobím je tedy kalendářní měsíc 
od 1. dubna do 30. dubna 2021 a žádosti za třetí bo-
nusové období roku 2021 je možné podávat do 1. čer-
vence.

» Zákon o kompenzacích osobám 
poskytujícím hrazené zdravotní služby 
zohledňujících dopady epidemie 
onemocnění COVID-19 v roce 2021
Situace spojená s  šířením onemocnění COVID-19 
v České republice má negativní dopad i na poskytova-
tele zdravotních služeb, kdy dochází ke změnám čer-
pání těchto služeb (mění se jejich struktura, některé 
se ruší nebo odkládají), na což reaguje právě zákon 
č. 160/2021 Sb. s účinností od 10. 4. 2021.

Aby se poskytovatelé zdravotních služeb v  budouc-
nosti v důsledku epidemie nedostali do ekonomických 
problémů, které by měly za následek ohrožení jejich 
dalšího fungování a dostupnost zdravotních služeb, se 
zákonem č. 160/2021 Sb. stanovují pravidla pro kom-
penzaci nákladů a  výpadků příjmů poskytovatelem 
těchto služeb. Cílem zákona je tedy zohlednit výpadek 
poskytování zdravotních služeb, který byl způsoben 
poklesem poptávky, vládními opatřeními a také opat-
řeními přijatými jednotlivými poskytovateli.

V důvodové zprávě se uvádí, že pro zjednodušení 
administrace kompenzací ze strany zdravotních po-
jišťoven byla zvolena varianta, která se již osvědčila 
při stanovení kompenzací poskytovatelům hrazených 
zdravotních služeb za rok 2020, kdy výše kompenza-
cí bude stanovena obdobnými postupy, jakými jsou 
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a jeho 
prováděcích právních předpisů stanoveny výše úhrad 
hrazených služeb, a to prostřednictvím:
• (kompenzačních) hodnot bodu,
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• (kompenzačních) výší úhrad hrazených služeb (na-
stavení ročních produkčních cílů) a

•  (kompenzačních) regulačních omezení.

Důvodová zpráva

» Zákon o provádění zvláštních režimů 
v oblasti zahraničního obchodu
V Sbírce zákonů byl zveřejněn i zákon č. 151/2021 Sb., 
který s účinností od 15. 4. 2021 upravuje v návaznosti 
na přímo použitelné předpisy Evropské unie působ-
nost a pravomoci orgánů k provádění zvláštních re-
žimů v oblasti zahraničního obchodu. Pro upřesnění 

uvádíme, že se jedná o zvláštní unijní úpravu určitých 
režimů, které se od standardního obchodního režimu 
liší svým speciálním charakterem.

Kromě vymezení zvláštních režimů v  oblasti zahra-
ničního obchodu, je předmětem tohoto předpisu sta-
novení působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 
a také poskytování informací nezbytných k řádnému 
provádění tohoto nařízení. Podle něj má Generální 
ředitelství cel poskytnout ministerstvu údaje na jeho 
žádost do 30. dnů od jejího obdržení. Součástí zákona 
jsou také opatření k nápravě, které ministerstvo uloží 
dovozcům v případě zjištění nedostatků a také vyme-
zuje přestupky a pokuty.

Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
Za uplynulý měsíc Ministerstvo fi nancí vydalo dva 
Finanční zpravodaje. První z nich se zabývá rozhod-
nutím o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu 
mimořádné události. Znění Finančního zpravodaje 
č. 18/2021 uvádíme v následující části.

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodno-
ty z důvodu mimořádné události

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

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z  jiné-
ho členského státu a daň z přidané hodnoty při 
dovozu zboží, které se týkají dále vyjmenované-
ho zboží, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného 

členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno-
ty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o dani z přidané hodnoty“), nebo vznikla při jeho 
dovozu povinnost přiznat nebo zaplatit daň z při-
dané hodnoty podle § 23 zákona o dani z přida-
né hodnoty.

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmí-
nek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskuteč-
nilo v období ode dne následujícího po dni nabytí 
účinnosti tohoto rozhodnutí do 3. 6. 2021, a  to 
u následujícího zboží:

1. fi ltrační polomasky a  respirátory, pokud jsou 
výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uve-
deny na trh v souladu s právními předpisy, patří 
mezi osobní ochranné prostředky kategorie III 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy 
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ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či 
vyšší fi ltrační účinnost;

2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), 
pokud jsou výrobcem určeny jak k  ochraně 
uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh 
v souladu s právními předpisy a pokud se jedná 
současně o

a) osobní ochranný prostředek kategorie III po-
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/425 a

b) zdravotnický prostředek rizikové třídy I po-
dle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/745;

3. fi ltry a  jiné příslušenství k fi ltračním polomas-
kám a respirátorům dle bodu 1 a 2;

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmí-
nek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskuteč-
nilo v období ode dne následujícího po dni nabytí 
účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 12. 2022, 
a to u následujícího zboží:

1. diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
pro testování na onemocnění COVID-19, které 
jsou ve shodě s příslušnými požadavky stano-
venými ve směrnici Evropského parlamentu 
a  Rady 98/79/ES nebo v  nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a  v dalších 
použitelných právních předpisech Evropské 
unie;

2. očkovací látky proti onemocnění COVID-19, 
které jsou schválené v souladu s nařízením Ev-
ropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, 
kterým se stanoví postupy Společenství pro 
registraci humánních a  veterinárních léčivých 
přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje 
Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo 
registrované podle zákona č.  378/2007 Sb., 
o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o  léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů.

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

Odůvodnění:

V souvislosti s  ochranou obyvatel před šířením 
viru SARS-CoV-2 vydala ministryně fi nancí roz-
hodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z dů-
vodu mimořádné události č.  j. 33629/2020/3901-
2 ze dne 16. 12. 2020, zveřejněné ve Finančním 
zpravodaji č.  35/2020, kterým ve stanoveném 
rozsahu došlo k prominutí daně z přidané hod-
noty za dodání diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro pro testování na onemocně-
ní COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění 
COVID-19, a rozhodnutí o prominutí daně a příslu-
šenství daně z důvodu mimořádné události č.  j. 
7413/2021/3901-2 ze dne 9. 3. 2021, zveřejněné ve 
Finančním zpravodaji č. 16/2021, kterým ve stano-
veném rozsahu došlo k prominutí daně z přidané 

hodnoty za dodání fi ltračních polomasek a respi-
rátorů.

Tato prominutí se vztahují pouze na tuzemská do-
dání vybraného zboží, u něhož vznikla povinnost 
přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 
zákona o dani z přidané hodnoty, a nevztaho-
vala se tedy na situace, kdy je totožné zboží dove-
zeno ze třetí země ve smyslu § 20 zákona o dani 
z přidané hodnoty či je pořízeno z  jiného člen-
ského státu Evropské unie dle § 16 zákona o dani 
z přidané hodnoty.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle pravidel platných 
v zákoně o dani z přidané hodnoty si plátci a dal-
ší osoby nemohou v řadě případů uplatnit nárok 
na odpočet z daně vzniklé z titulu pořízení zboží 
z  jiného členského státu Evropské unie nebo do-
vozu zboží, tj. v těchto případech musí pro splnění 
podmínek prominutí od daně dodavatelé využít 
zprostředkovatele či jiným způsobem nastavit 
obchodní transakci tak, aby nastalo dodání zboží 
s místem plnění v České republice, jinak by vyjme-
nované zboží bylo fakticky nadále zatíženo daní 
z přidané hodnoty, rozhodla se ministryně fi nancí 
využít pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) da-
ňového řádu a za účelem zmírnění dopadů šíření 
nemoci COVID-19 v podobě zajištění cenově do-
stupnějšího přístupu k očkovacím látkám proti to-
muto onemocnění, diagnostickým zdravotnickým 
prostředkům in vitro pro testování tohoto one-
mocnění, fi ltračním polomaskám a respirátorům 
přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadné-
mu prominutí daně z přidané hodnoty na výstupu 
při pořízení zboží z jiného členského státu Evrop-
ské unie a při dovozu zboží.

Prominutí daně se vztahuje na totožné zboží, které 
je uvedeno v rozhodnutích č. j. 33629/2020/3901-
2 a  č.  j. 7413/2021/3901-2, a u něhož vznikla po-
vinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zbo-
ží dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty či 
povinnost přiznat daň při pořízení zboží z  jiného 
členského státu dle § 25 zákona o dani z přidané 
hodnoty ode dne následujícího po datu účinnos-
ti tohoto rozhodnutí do dne 3. 6. 2021 (v přípa-
dě fi ltračních polomasek a respirátorů), resp. do 
dne 31. 12. 2022 (v případě očkovacích látek proti 
onemocnění COVID-19 a diagnostických zdravot-
nických prostředků in vitro pro testování tohoto 
onemocnění). Konec rozhodného období je tedy 
nastaven shodně jako u prominutí daně z přida-
né hodnoty za tuzemské dodání vybraného zbo-
ží v  rozhodnutích č.  j. 33629/2020/3901-2 a  č. j. 
7413/2021/3901-2.

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. 19/2021 je Pokyn 
č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení 
po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021 a je pu-
blikován i na našem portálu v sekci Finanční zpravo-
daj a daňové pokyny.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548668
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010905
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f6048373
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010905
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010899
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010903
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548731
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548731
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548578
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548578
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548564
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548505
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548564
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548505
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010903


strana 4DAŇOVÉ noviny | 4 | 2021

Z KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Začátkem dubna byl také zveřejněn zápis z  jednání 
Koordinačního výboru s Komorou daňových porad-
ců ČR ze dne 24. 3. 2021, jehož součástí je příspěvek 
uzavřen s rozporem, příspěvek uzavřen bez rozporu 
a příspěvek uzavřen s částečným rozporem. Všechny 
se týkají daně z příjmů a konkrétně se jedná o:
• Uplatnění úroků z  úvěru ze stavebního spoření, 

z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvě-
ru poskytnutého stavební spořitelnou na fi nanco-
vání bytových potřeb obstaraných od 1. ledna 2021

• Bezúplatné vydání majetku z  rodinné fundace 
a svěřenského fondu

• Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do bu-
doucna

Na vybranou část posledního z nich se můžete podí-
vat v části níže, přičemž kompletní znění všech zápisů 
najdete na našem portálu v  části Zápisy z  jednání 
Koordinačního výboru.

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ČÁSTEČNÝM 
ROZPOREM KE DNI 24. 3. 2021

BOD 2.2.1–2.2.4 S ROZPOREM

Daň z příjmů

574/24.03.21 Vzdání se práva na uplatnění 
daňové ztráty do budoucna

Předkládají: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, 
   daňový poradce, č. osv. 1757

   Ing. Tomáš Hajdušek,
   daňový poradce, č. osv. 1381
1. Úvod
V rámci novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů („ZDP“) – zákona č. 299/2020 Sb. („No-
vela“) došlo k zavedení nové možnosti zpětného 
uplatnění daňové ztráty. V rámci Novely byla také 
zakomponována nová možnost poplatníka vzdát 
se práva na uplatnění pravomocně stanovené da-
ňové ztráty jako položky odčitatelné od základu 
daně v pěti bezprostředně následujících zdaňova-
cích obdobích („do budoucna“), čímž by nedošlo 
k prodloužení prekluzivní lhůty dle § 38r odst. 2 
ZDP. Konkrétně daná úprava zní:

§ 34 odst. 1 ZDP:
Poplatník se může vzdát práva na uplatnění da-
ňové ztráty pro zdaňovací období následující po 
období, za které se tato daňová ztráta stanoví, 
oznámením správci daně ve lhůtě pro podání da-
ňového přiznání za období, za které se daňová 
ztráta stanoví; lhůtu pro podání tohoto oznámení 
nelze navrátit v předešlý stav. Vzdání se práva má 
účinky pro všechna období následující po období, 
za které se tato daňová ztráta stanoví. Vzdání se 
práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět…“

§ 38r odst. 2 ZDP:
„...(2) Bylo-li možné uplatnit daňovou ztrátu nebo 
její část jako položku odčitatelnou od základu 
daně ve zdaňovacích obdobích následujících po 

zdaňovacím období nebo období, za které se po-
dává daňové přiznání, za která byla stanovena, 
lhůta pro stanovení daně za období, za které byla 
daňová ztráta stanovena, a za všechna následují-
cí zdaňovací období, ve kterých bylo možné tuto 
daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí sou-
časně se lhůtou pro stanovení daně za poslední 
zdaňovací období, ve kterém bylo možné daňo-
vou ztrátu nebo její část uplatnit; pokud byla da-
ňová ztráta nebo její část uplatněna jako položka 
odčitatelná od základu daně ve zdaňovacím ob-
dobí předcházejícím období, za které byla daňová 
ztráta stanovena, končí lhůta pro stanovení daně 
za toto zdaňovací období současně se lhůtou pro 
stanovení daně za poslední zdaňovací období, ve 
kterém bylo možné daňovou ztrátu nebo její část 
uplatnit. Vzdal-li se poplatník práva na uplatnění 
daňové ztráty pro zdaňovací období následující 
po období, za které se tato daňová ztráta stano-
ví, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací obdo-
bí, které předchází období, za které byla daňová 
ztráta stanovena, a ve kterém byla daňová ztráta 
uplatněna, končí současně se lhůtou pro stanove-
ní daně za období, ve kterém byla daňová ztráta 
stanovena. Tímto způsobem se postupuje také při 
uplatnění daňové ztráty po převodu obchodního 
závodu, fúzi obchodních korporací nebo rozdělení 
obchodní korporace...“

V tomto příspěvku bychom se chtěli zabývat někte-
rými otázkami týkajícími se této nové možnosti.

2. Jednotlivé sporné otázky

2.1. Lhůta, ve které se poplatník musí
  vzdát práva na uplatnění 
  daňové ztráty do budoucna

Předmětná úprava vychází z  toho, že poplatník 
se musí rozhodnout pro tuto možnost nejpozdě-
ji v termínu pro podání daňového přiznání k dani 
z příjmů. Domníváme se, že se jedná jak o  lhůty 
zákonné, stanovené v § 136 zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád („DŘ“), tj. od 1. 1. 2021 tři, čtyři, 
resp. šest měsíců, tak o lhůty prodloužené na žá-
dost daňového subjektu dle § 36 odst. 4 DŘ. Na 
druhé straně v  tomto případě nelze vycházet ze 
lhůt, kdy je možné podat daňové přiznání k dani 
z příjmů bez sankcí, např. na základě „liberačních“ 
balíčků z poslední doby.

Dále se domníváme, že uvedená úprava se váže 
až k  termínu pro podání řádného daňového při-
znání k dani z příjmů za dané zdaňovací období, 
ve kterém je vyměřena daňová ztráta. To zna-
mená, že pokud poplatník uplatňuje daňovou 
ztrátu na základě odhadu dle čl. II bodu 3 zákona 
č. 299/2020 Sb., nemusí se v době podání doda-
tečného daňového přiznání, ve kterém uplatní 
odhad daňové ztráty ještě rozhodnout, zda se 
vzdá či nevzdá práva na uplatnění daňové ztráty 
do budoucna. Toto své rozhodnutí musí nevratně 
učinit až v termínu pro podání řádného daňového 
přiznání za zdaňovací období, kdy je daňová ztrá-
ta vyměřena.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-299
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1461966
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1460418
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1461966
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1461966
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010034
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4009247
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010034
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-299
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2.1.1. Závěry

2.1.1.1. Vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty 
je možné nejpozději ve lhůtě pro podání daňové-
ho přiznání k dani z příjmů dle § 136 DŘ, tj. od 
1.1.2021 3, 4 nebo 6 měsíců podle naplnění pod-
mínek pro tuto lhůtu.

Stanovisko GFŘ:

Souhlas s dílčím závěrem. Je-li lhůta pro podání 
daňového přiznání určována podle jiného ustano-
vení DŘ (např. § 240a DŘ, § 244 DŘ, ale i § 245 
DŘ) či ZDP (např. § 38ma ZDP) platí, že vzdát se 
práva lze nejpozději ve lhůtě pro podání daňové-
ho přiznání stanovené některým z  těchto usta-
novení. V § 34 odst. 1 ZDP je uvedeno, že se po-
platník může vzdát práva na uplatnění ztráty pro 
následující zdaňovací období „ve lhůtě pro podání 
daňového přiznání za období, za které se daňo-
vá ztráta stanoví“, nikoliv pouze za „zdaňovací ob-
dobí“.

2.1.1.2. Pokud je lhůta pro podání daňového při-
znání prodloužena na základě žádosti daňového 

subjektu dle § 36 odst. 4 DŘ, je možné se vzdát 
práva na uplatnění daňové ztráty nejpozději v této 
prodloužené lhůtě pro podání daňového přiznání 
k dani z příjmů.

Stanovisko GFŘ:

Souhlas s dílčím závěrem.

2.1.1.3. V případě uplatnění odhadu daňové ztráty 
dle čl. II, bodu 3. zákona č. 299/2020 Sb. je pro 
oznámení vzdání se práva na uplatnění daňové 
ztráty relevantní lhůta pro podání řádného da-
ňového přiznání k dani z příjmů, ve kterém bude 
vyměřena daňová ztráta. Oznámení o vzdání se 
práva na uplatnění daňové ztráty tak nemusí být 
podáno již v okamžiku, kdy bude z titulu odhadu 
daňové ztráty podáváno dodatečné daňové při-
znání k dani z příjmů za zdaňovací období, ve kte-
rém bude daňová ztráta zpětně uplatněna.

Stanovisko GFŘ:

Souhlas s dílčím závěrem.

DAŇOVÁ TV
Připravili jsme pro Vás nové videoškolení, jehož té-
matem jsou Daňové novinky platné od roku 2021. 
V úvodu se videoškolení zabývá novelou daňového 
řádu účinnou od 1. 1. 2021, přičemž se blíže dozvíte o:

• částečném vyměření daně – záloze na daňový od-
počet,

• projektu MOJE DANĚ + změny ve zmocnění/pověření,

• prodloužení termínu pro podání přiznání.

Součástí videoškolení jsou i novinky z  oblasti daně 
z příjmů, a to konkrétně:

• zrušení superhrubé mzdy, změna sazeb a konsek-
vence, solidární zvýšení daně,

• časový test u prodeje nemovitých věcí,

• stravenkový paušál,

• změna u daňového zvýhodnění na děti a ve slevě 
na poplatníka,

• zdanění prodeje cenných papírů – limit pro osvo-
bození,

• změny v majetku.

Na závěr jsou zmíněny i změny DPH, kterými jsou:
• změna u osvobození pronájmu nemovitosti k bydlení,
• zrušení osvobození u dovozu malých zakázek,
• připomenutí změn u osvobození při dodání zboží 

do jiného státu EU.

Posledními oblastmi, kterým se videoškolení věnuje, 
je režim paušální daně a pozastavení EET.

Přednášejícím je pan Bc. Tomáš Krůl a celé videoško-
lení si můžete prohlédnout 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/tv/typ_videa/videoskoleni
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/komentar-k-dph-aktualne-k-1-1-2021-e-kniha.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010034
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010805
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010797
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f5112709
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1460418
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f5113438
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4010805
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4009247
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-299
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Kromě zmíněného videoškolení na náš portál při-
byl i  aktualizovaný komentář k  zákonu o daních 
z příjmů, který zohledňuje nejaktuálnější stav legis-
lativy v oblasti daně z příjmů a který je doplněn pří-
klady z praxe, a umožní tak plnohodnotnou orientaci 
v zákoně. Na našem portálu jej můžete nalézt v části 
Komentáře. V  redakci aktuálně pracujeme na tom, 
aby byl aktualizovaný komentář v co nejkratším čase 
na našem portálu dostupný i ve formě elektronické 
knihy.

I tento měsíc proběhl online rozhovor, který se týkal 
problematiky dodání zboží a poskytnutí služeb z po-
hledu zákona o DPH, v rámci kterého padlo mnoho za-
jímavých dotazů. Odpovědi na položené otázky jsou 
k dispozici v Archivu online rozhovorů.

Národní účetní rada schválila na konci března text 
interpretace I-45 Znehodnocení stálých hmotných 
a nehmotných aktiv – testování a vykazování. Cílem 
interpretace je stanovit postup při testování stálých 
aktiv na znehodnocení a vyjasnit následné zaúčtování 
(vykázání) identifi kovaného znehodnocení. Interpre-
tace řeší primárně následující otázky:
• Kdy mají být stálá aktiva testována na znehodno-

cení?
• Jaká hodnota je výsledkem testu na znehodnocení?

• Jakým způsobem jsou stálá aktiva testována na 
znehodnocení?

• Jak je případné znehodnocení zachyceno v účetní 
závěrce?

• Jak přistoupit ke zrušení zaúčtovaného znehodno-
cení v budoucnosti, pominou-li důvody?

Kompletní text dané interpretace uvádíme na našem 
portálu v sekci Interpretace NÚR.

Nepřehlédněte ani nové autorsky zpracované judi-
káty, které přibyly na náš portál a jejichž autorem je 
Ing. Zdeněk Burda. Můžete je najít v části Soudní roz-
hodnutí a jedná se o:
• Daň z přidané hodnoty a daňový řád: Nečinnost 

správce daně při rozhodování o registraci za plátce 
DPH

• Daň z přidané hodnoty: Nepeněžní vklad do kor-
porace a nárok na odpočet DPH

• Daň z příjmů: Je provize vyplacená jednateli s. r. o. 
příjmem této korporace? Účelnost reklamy

• Daň z příjmů: Je zboží nakoupené živnostníkem na 
zákaznickou kartu Baumaxu automaticky náku-
pem pro podnikání?

• Daňový řád: Prominutí úroku z prodlení v případě 
trestního stíhání

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
Připomínáme, že do 31. května 2021 je splatná první splátka daně z nemovitých věcí na rok 2021 pro 
poplatníky, jejichž daňová povinnost přesahuje 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou 
výrobu a chov ryb. Pro poplatníky s výší daně do částky 5 000 Kč včetně představuje daný termín splatnost 
celé daně z nemovitých věcí.

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

NAŠI ODBORNÍCI
S potěšením Vám oznamujeme, že náš autorský kolektiv byl rozšířen o dalšího význam-
ného odborníka, který s námi bude pravidelně spolupracovat. Je jím pan Ing. Jaroslav 
Zlámal, Ph.D. a na našem portálu již můžete najít odborné články, jejichž je spoluautorem.

Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. studoval v Brně na FF a v Praze na VŠE. Po ukončení VŠE praco-
val 5 let jako úvěrář v olomoucké bance. Poté 15 let – až do konce roku 1990 – pracoval jako 
vývojový pracovník výpočetního střediska ve výzkumném a  vývojovém ústavu, kde se 
zaměřoval na tvorbu ekonomického softwaru. Posledních 30 let působí jako vysokoškol-
ský učitel v Olomouci, v Ostravě, v Prostějově (TUL) a v Brně. Je členem katedry Právnické 
fakulty (katedra fi nančního práva), Lékařské fakulty UP (od roku 1991 na Ústavu sociálního 
lékařství) a Filosofi cké fakulty UP (katedra aplikované ekonomie). Také je přednostou ústa-

vu zdravotnického managementu FZV UP. Přednášel na devíti fakultách šesti vysokých škol v ČR, působí jako 
vedoucí katedry na MVŠO a na FZV, nyní přednáší v Olomouci a v Brně. Absolvoval stáž na L̀ Université de Lille. 
Doktorát získal na VUT v Brně. Napsal desítky skript, učebnic, odborných článků a přednášek na mezinárodních 
konferencích.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/interpretace-nur
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavanirs/judikat-autorsky-zpracovany/stav_dokumentu/aktualni
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavanirs/judikat-autorsky-zpracovany/stav_dokumentu/aktualni
https://www.daneprolidi.cz/list/online-rozhovor.htm
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/komentar-cast
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-kveten-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-kveten-2021.htm
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OTÁZKY MĚSÍCE

» Testy COVID
Otázka:
Firma nakoupí testy na covid-19, aby mohla otes-
tovat své zaměstnance. Faktura je zaúčtována na 
111/321 a příjemka na sklad 112/111. Při spotřebě 
testů je účtováno 501/112. Je to správně? Nemělo by 
se účtovat 527/112?
Dále pokud přijede do fi rmy externí laboratoř, kte-
rá otestuje zaměstnance na covid-19, poté faktura 
bude zaúčtována na 527/321. Je to správně? Nemělo 
by se účtovat na 518/321?

Odpověď:
Ve Finančním zpravodaji nevyšlo žádné stanovisko 
MF, dle kterého by bylo možno rozhodnout o dotazu 
ze zadání. Z toho důvodu je třeba postupovat podle 
§ 7 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. účtovat tak, aby 
informace podávané účetnictvím vyjadřovaly skuteč-
nost.

Je zřejmé, že pokud je něco předepsáno, co musí být 
vykonáno pro to, aby mohla být provozována činnost, 
pro kterou byla účetní jednotka zřízena, jde o tzv. zá-
konný náklad. V případě testování na COVID-19 lze 
souhlasit s názory, že takovýmto nákladem budou ná-
klady na testy nařízené např. proto, že byla u účetní 
jednotky zjištěna nákaza nebo proto, aby pracovníci 
vyslaní k výkonu činnosti mohli vstoupit do prostor 
zákazníků, kde není bez testu možný přístup.

Účtová osnova vyhlášená MF ČR (a na jejím základě 
vydaný účtový rozvrh) má účty defi nované druhově, 
ale v některých případech i účelově. Takovým účelo-
vým účtem jsou účty zákonných a ostatních sociál-
ních nákladů. Z toho vyplývá, že na tyto účty se účtuje 
v případě, kdy jde o vynaložení nákladů na tento účel.

Náklady na nařízené testování je nutné vynaložit k za-
bezpečení provozu. Jde o obdobu nákladů na ochran-
né pomůcky či nápoje, a proto by měly být účtovány 
shodně, tj. druhově jako spotřeba materiálu a služby.

Nepovinné testy jsou obdobné fi remním benefi tům, 
tudíž by měly být účtovány na účet 52(8) – ostatní so-
ciální náklady.

» Dodání zboží formou třístranného 
obchodu
Otázka:
Jak nyní správně zaúčtovat dovoz zboží? Zboží fi rma 
objednala u anglické fi rmy, přišla faktura, na které 
je uvedený dodavatel Německo (VAT DE – v Němec-
ku si založili pobočku pro evropský trh), dále je uve-
dena informace o propuštění do volného oběhu EU 
– Francie (uvedeno VAT FR), země konečného určení: 
Česká republika a „simplifi ed triangulation – article 
141 EU VAT“. Tudíž zboží bylo odesláno z UK přímo 
do ČR, fakturováno německým dodavatelem. Do-

pravu zajišťuje anglická fi rma. CZ fi rma je plátcem 
DPH. Je toto možno zaúčtovat stejně, jako by fi rma 
nakoupila od člena EU, např. v Polsku?

Odpověď:
Z dotazu vyplývá, že zboží bylo dovezeno do Francie 
a ve Francii se stalo unijním zbožím. Dovoz zboží byl 
vypořádán ve Francii.

Článek 141 směrnice Rady 2006/112/ES, na který je 
odkazováno, řeší problematiku zjednodušeného po-
stupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie 
formou třístranného obchodu, který je v  zákoně 
o DPH implementován v § 17.

Zjednodušený postup v tzv. „třístranném obchodě“ je 
specifi ckým vícestranným obchodem, který za splně-
ní stanovených podmínek usnadňuje realizaci intra-
komunitárních dodávek, snižuje administrativní ná-
ročnost a zlepšuje ekonomiku takovýchto obchodů.

Základním principem zjednodušeného postupu v tří-
stranném obchodě je osvobození od daně při pořízení 
zboží prostřední osobou v členském státě, do kterého 
je zboží přímo dopraveno ze země prodávajícího.

O třístranný obchod se jedná, pokud obchod uzavřou 
tři osoby registrované k dani ve třech různých člen-
ských státech a předmětem obchodu je dodání téhož 
zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je pří-
mo odesláno nebo přepraveno z členského státu pro-
dávajícího do členského státu kupujícího.

Pro prodávajícího se jedná o dodání zboží do jiného 
členského státu, prostřední osoba je osoba registro-
vaná k dani v  jiném členském státě a pořizuje zboží 
z jiného členského státu a dodává zboží kupujícímu.

Kupujícím je osoba registrovaná k  dani v  členském 
státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, která 
kupuje zboží od prostřední osoby.

Z uvedeného vyplývá, že prodávajícím je osoba re-
gistrovaná k  dani ve Francii. Aby bylo dodání zboží 
z  Francie do jiného členského státu osvobozeno od 
daně, musí být zboží přepraveno do jiného členské-
ho státu osobě registrované k dani v jiném členském 
státě a tuto přepravu poskytne prodávající nebo ku-
pující nebo třetí osoba zmocněná prodávajícím nebo 
kupujícím.

Zboží je přepraveno z Francie, anglická fi rma je prav-
děpodobně třetí osobou, která je k přepravě tohoto 
zboží zmocněna prodávajícím nebo kupujícím.

Prostřední osobou je osoba registrovaná k dani v Ně-
mecku a kupujícím je „český“ plátce, který zboží na-
kupuje od německé osoby registrované k dani v Ně-
mecku.

Pro plátce se jedná o pořízení zboží z jiného členské-
ho státu. Toto pořízení zboží z  jiného členského stá-
tu uvede plátce v daňovém přiznání na ř. 3 nebo 4 
a v kontrolním hlášení.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#f1396396
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2548528
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
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DOPORUČUJEME

Tvorba fi nančního plánu – I. část
V příspěvku se zabýváme tvorbou fi nančního plánu. Jeho sestavení je stěžejní 
částí podnikového plánování, neboť ve fi nančním plánu se promítají důsledky 
veškerých plánů ostatních, jakožto i očekávané výsledky fi nanční situace pod-
niku v příštím období. Postupně se zabýváme tvorbou tohoto plánu v kontex-
tu plánovací činnosti managementu fi rmy, rozborem plánované bilance a její 
strukturou jednak v oblasti aktiv, jednak pasiv.

V příspěvku předpokládáme určité znalosti z oblasti účetnictví, což u čtenářů 
tohoto odborného portálu lze očekávat. Snažíme se objasnit postup při sestavo-
vání fi nančního plánu, vysvětlit obsahovou náplň jednotlivých hlavních účetních 
položek fi nančního plánu, objasnit skladbu aktiv a jejich vliv na sestavování plá-
nu aktiv a objasnit skladbu pasiv a jejich vliv na sestavování plánu pasiv.

číst článek

Minimální a průměrná mzda v ZDP 2021
V zákoně o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou sta-
novené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy. 
Pro rok 2021 došlo ke zvýšení minimální mzdy nařízením vlády č. 487/2020 
Sb. a průměrná mzda se odvozuje z nařízení vlády č. 381/2020 Sb. Ukážeme 
si, k jakým změnám těchto limitů z výše uvedených důvodů v zákoně o daních 
z příjmů došlo.

Zákoník práce rozeznává dva pojmy – minimální mzda defi novaná v § 111 ZP 
a zaručená mzda defi novaná v § 112 ZP.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pra-
covněprávním vztahu podle § 3 ZP, přičemž mzda, plat nebo odměna z dohody 
nesmí být nižší než minimální mzda. Základními pracovněprávními vztahy po-
dle § 3 ZP jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pra-
covní činnosti). V souladu se zněním § 111 odst. 2 ZP výši základní sazby mini-
mální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů 
omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování mi-
nimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku 
kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Na zá-
kladě nařízení vlády č. 487/2020 Sb. činí od 1. 1. 2021 základní sazba minimální 
měsíční mzdy 15 200 Kč a základní sazba minimální hodinové mzdy 90,50 Kč.

číst článek

Svědek v daňovém řízení
Většina daňových subjektů, účetních i daňových poradců se při plnění jejich 
zákonných povinností soustřeďuje na kvalitně vedené účetnictví. Finanční or-
gány se však v případě problémů nespokojí s formálně bezvadnými doklady 
zaevidovanými v účetních knihách, ale požadují další důkazy o tom, že dekla-
rované činnosti nastaly skutečně tak, jak se odrazily v daňových přiznáních. 
V takových případech je nutno „papírovou“ dokumentaci doložit zejména svě-
deckými výpověďmi zúčastněných aktérů. V dnešním příspěvku se budeme 
zabývat pravidly a spornými otázkami z této oblasti.

Svědkem by měla být osoba, která zkoumanou věc vnímala svými smysly – 
viděla ji, slyšela ji apod. Základní pravidla pro svědecké výpovědi nalezneme 
zejména v § 96 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Každá osoba je povinna vypovídat jako svědek o důležitých okolnostech při 
správě daní týkajících se jiných osob, pokud jsou jí známy. Správce daně před-
volá svědka písemně – doručuje se do vlastních rukou obvykle poštou, pokud 
má svědek datovou schránku, pak bude mít datová schránka přednost. V před-
volání musí být uvedeno kdy, kam, v jaké věci a z jakého důvodu se má dostavit.

číst článek

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/tvorba-financniho-planu-i-cast.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2550138
https://www.daneprolidi.cz/clanek/svedek-v-danovem-rizeni.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280#f4009724
https://www.daneprolidi.cz/clanek/tvorba-financniho-planu-i-cast.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=3054126&f=2
https://www.daneprolidi.cz/clanek/minimalni-a-prumerna-mzda-v-zdp-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/minimalni-a-prumerna-mzda-v-zdp-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=6909482&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=3054123&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=3054131&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=6909482&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=3053245&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=3053245&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=6909482&f=3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280
https://www.daneprolidi.cz/clanek/svedek-v-danovem-rizeni.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=6882663&f=3
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Evidence skutečných majitelů po 1. 6. 2021
Ve Sbírce listin byl 3. 2. 2021 po dlouhých diskusích v Poslanecké sněmov-
ně a  Senátu publikován pod částkou 17/2021 nový zákon č.  37/2021 Sb. 
z 19. 1. 2021, o evidenci skutečných majitelů, který od 1. 6. 2021 nahradí do-
savadní úpravu evidence skutečných majitelů v zákoně č. 304/2013 Sb., o ve-
řejných rejstřících právnických a  fyzických osob, a  zákoně č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování 
terorismu. V tomto článku si zrekapitulujeme základní informace a upozorní-
me na zásadní novinky, které zákon přináší.

číst článek

Zvláštní dovozní režim jednoho správního místa dle návrhu novely ZDPH
V dalším ze série článků k novele ZDPH se budeme věnovat úpravě nového 
zvláštního režimu jednoho správního místa dle návrhu novely ZDPH, který je 
projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 867.

Informace, které zde uvádíme, jsou čerpány jednak z  tohoto návrhu novely 
ZDPH, dále z novely směrnice 2006/112/ES a novely nařízení Rady 282/2011 
a také z Vysvětlivek Evropské komise k pravidlům DPH v elektronickém obcho-
du („Vysvětlivky k pravidlům pro DPH v oblasti elektronického obchodování“, 
„Explanatory Notes on VAT e-commercerules“), které byly k  těmto změnám 
vydány v Bruselu. Účinnost těchto změn je stanovena k 1. 7. 2021.

Zvláštní režim jednoho správního místa bude od 1. 7. 2021 rozšířen a bude se 
používat pro větší okruh plnění, takže z režimu dosud označovaného jako Mini 
One Stop Shop (MOSS) se má dle změn legislativy v Bruselu stát One Stop Shop 
(OSS). Dosud se MOSS skládal z  režimu EU a  režimu mimo EU, od 1. 7. 2021 
k těmto dvěma režimům přibude i nový zvláštní dovozní režim jednoho správní-
ho místa (Import One Stop Shop, IOSS), viz navržený v § 110a ad. novely.

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.

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.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/evidence-skutecnych-majitelu-po-1-6-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zvlastni-dovozni-rezim-jednoho-spravniho-mista-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=6978831&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=5078366&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=3875086&f=3
https://www.daneprolidi.cz/clanek/evidence-skutecnych-majitelu-po-1-6-2021.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=cellar:ded2ee9c-f30e-4ed1-ab74-b2b7d7a7a6b6
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=cellar:8c39913b-66f7-4a71-8410-a4ace44e9763
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zvlastni-dovozni-rezim-jednoho-spravniho-mista-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/list/online-rozhovor.htm
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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/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/odber-novinek-mpl.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/prace-a-mzdy.htm



