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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Nařízení vlády o stanovení vzoru 
formuláře žádosti o povolení zahraniční 
investice a návrhu na konzultaci
Od 1. května 2021 je účinné nařízení vlády č. 178/2021 
Sb., kterým se stanovuje podle §  9 odst. 4 zákona 
č.  34/2021 Sb., o  prověřování zahraničních investic 
a o změně souvisejících zákonů vzor formuláře žádos-
ti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzul-
taci. Nařízení obsahuje přílohu, ve které je tento vzor 
uvedený a součástí kterého jsou:
• informace o zahraničním investorovi,
• identifi kace cílové osoby nebo cílové věci, do které 

směřuje zahraniční investice,
• informace o cílové osobě nebo cílové věci, do kte-

ré směřuje zahraniční investice,
• informace o zahraniční investici, a
• další relevantní informace.

» Vyhláška o náležitostech formulářů 
k evidenci skutečných majitelů 
a o změně souvisejících vyhlášek
Ve sbírce zákonů byla také zveřejněna vyhláška 
č. 180/2021 Sb., která s účinností od 1. 6. 2021 stano-
vuje podrobnosti náležitostí, formu a datovou struk-
turu formulářů k evidenci skutečných majitelů. Kon-
krétně se jedná o následující formuláře:
• Žádost o  zřízení dálkového přístupu k  údajům 

v evidenci skutečných majitelů
• Návrh na provedení zápisu do evidence skuteč-

ných majitelů
• Návrh na znepřístupnění údajů v evidenci skuteč-

ných majitelů podle § 32 zákona o evidenci sku-
tečných majitelů

• Návrh na zajištění automatického průpisu podle 
§ 41 odst. 2 a § 61 odst. 2 zákona o evidenci sku-
tečných majitelů

Všechny uvedené formuláře je možné vyplnit pro-
střednictvím internetových stránek Ministerstva 

spravedlnosti a následně na to získat vyplněný for-
mulář ve formátu pdf.

» Nařízení vlády o stanovení dalšího 
bonusového období kompenzačního 
bonusu pro rok 2021
Od 8. května 2021 je účinné i nařízení vlády č. 188/2021 
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. května do 31. května 2021. Žádost za květnové 
bonusové období je možné podat až do 2. 8. 2021.

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů a zákon 
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, ve znění pozdějších předpisů
Dne 1. července 2021 nabude účinnosti zákon 
č.  192/2021 Sb., kterým dochází ke změně záko-
na č.  89/2012 Sb., zákona č.  99/1963 Sb. a  zákona 
č. 292/2013 Sb. Změny se týkají především právního 
jednání nezletilých a některé z nich budou stručně po-
psány v následující části.

Jednou ze změn je, že do § 36 občanského zákoní-
ku se doplňuje nový odstavec 2, kterým se určuje, že 
právní jednání nezletilého, který je způsobilý jednat 
v  určité záležitosti samostatně lze podmínit doda-
tečným souhlasem zákonného zástupce nezletilého. 
Právní jednání je platné, účinky jednání však v přípa-
dě vyžádání si následného souhlasu nastávají až jeho 
udělením.

Další změnou je, že nově se odděluje výčet právních 
jednání se jměním nezletilého, ke kterým zákonní zá-
stupci potřebují souhlas soudu, od pravidla, které je 
ustanovené v § 898 odst. 1. Patří mezi ně například 
jednání, kterými dítě nabývá, zcizuje nebo zatěžuje 
nemovitou věc, případně podíl na ní, uzavírá dohodu 
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dědiců o výši dědických podílů nebo rozdělení pozůs-
talosti nebo odmítá dědictví.

Kromě toho, dochází také ke změně povahy dětského 
dluhů, a  to tak, že dluhy, které vznikly před dosaže-
ním nezletilosti, je možné vymáhat z majetku, který 
nezletilý nabyl jako dítě. Změna je i v určování pořadí 
započítávání splátek na jednotlivé složky dluhu nebo 
v novém ustanovení o náhradě škody způsobené ne-
zletilým, který je mladší třinácti let.

» Sdělení Ministerstva zahraničních 
věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Argentinskou republikou 

o vzájemné správní pomoci v celních 
otázkách
S platností od 9. května 2021 bylo vyhlášeno sdělení 
č. 18/2021 Sb. m. s., o uzavření Smlouvy mezi Českou 
republikou a  Argentinskou republikou o  vzájemné 
správní pomoci v celních otázkách. Jednotlivé články 
smlouvy obsahují defi nici vybraných pojmů, působ-
nost smlouvy, rozsah všeobecné pomoci, technickou 
spolupráci a pomoc, konkrétní typy informací, zvlášt-
ní druhy pomoci, pomoc při uplatňování a vymáhání 
celních předpisů nebo pomoc při stanoveni dovoz-
ních a vývozních cel a daní.

Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
Na webových stránkách Ministerstva fi nancí byl v prv-
ní polovině května zveřejněn Finanční zpravodaj číslo 
21/2021, jehož součástí je:
• Pokyn GFŘ-D-29 č.  j.: 111096/16/7100-20116-

050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolní-
ho hlášení, a

• Dodatek č.  7 GFŘ č.  j.: 27813/21/7100-20118-
012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za 
nepodání kontrolního hlášení

Část Pokynu GFŘ-D-29 uvádíme níže, přičemž jeho 
kompletní znění naleznete na našem portálu v sekci 
Finanční zpravodaj a daňové pokyny.

Pokyn GFŘ-D-29 č.  j.: 111096/16/7100-20116-
050484, k prominutí pokut za nepodání kont-
rolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených 
dodatkem č. 1, č. j: 26 878/17/7100-20118-012287, 
dodatkem č. 2, č. j.: 130204/17/7100-20118-012287, 
dodatkem č. 3, č. j.: 94112/18/7100-20118-012287, 
dodatkem č. 4, č. j.: 88521/19/7100-20118-012287, 

dodatkem č. 5 č. j.: 52725/20/7100-20118-012287 
dodatkem č. 6 č. j.: 72251/20/7100-20118-012287 
a  dodatkem č.  7 č.  j.: 27813/21/7100-20118-
01228711

Č. j.: 111096/16/7100-20116-050484

V Praze dne 4. 5. 2021

Čl. I. – Obecná ustanovení

[právní úprava] S účinností od 29. července 2016 
byla přijata právní úprava týkající se individuál-
ního prominutí pokuty za nepodání kontrolního 
hlášení dle § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“). Vzhledem ke skutečnosti, že 
mezi příslušenství daně ve smyslu § 2 odst. 5 zá-
kona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „daňový řád“) patří 
i pokuty, bude se na prominutí pokuty za nepo-
dání kontrolního hlášení aplikovat obecná práv-
ní úprava individuálního promíjení příslušenství 
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daně upravená v § 259 a 259c daňového řádu. 
Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční 
správy České republiky při rozhodování o promi-
nutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle 
§ 101k ZDPH v návaznosti na příslušná ustanove-
ní daňového řádu.

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

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stano-
vené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu 
ve výši:

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

c) 30.000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy 
ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvede-
ných v podaném kontrolním hlášení, nebo

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

[cíl pokynu] Generální fi nanční ředitelství ve-
deno snahou dostatečně spolehlivě zabezpečit 
v maximální možné míře jednotné a objektivizo-
vané rozhodování o  žádostech o  prominutí po-
kuty za nepodání kontrolního hlášení, vymezuje 
tímto pokynem skutečnosti, v  jejichž faktickém 
naplnění lze spatřovat důvody, pro které je dle zá-
konné úpravy možné prominout pokutu. Tímto je 
Generálním fi nančním ředitelstvím též vyjádřena 
snaha zamezit případným excesivním individuál-
ním rozhodnutím tak, aby byla i při aplikaci před-
mětné zákonné pravomoci založené na kombinaci 
obecně formulovaných právních pojmů v  maxi-
mální možné míře šetřena veřejná práva daňo-
vých subjektů spočívající v  zákazu diskriminace 
a v právu na řádný proces.

[čeho se pokyn netýká] Tento pokyn se nevzta-
huje na prominutí jiných pokut, než pokut za ne-
podání kontrolního hlášení. Z tohoto důvodu se 
tento pokyn také nevztahuje na pokuty souvise-
jící s nesplněním povinností sankcionovaných po-
kutou dle § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH nebo dle 
§ 101h odst. 2 a 3 ZDPH.

[vztah k  pokynu GFŘ-D-47] Pokyn GFŘ D-47 
k promíjení příslušenství daně č. j. 15921/217700-
10123-050167 ze dne 8. 3. 2021 (dále jen „Pokyn 
GFŘ D-47 k promíjení příslušenství daně“) se při 
prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlá-
šení použije jen v případech výslovně uvedených 
níže v textu tohoto pokynu.

Správní poplatek

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

[kumulace poplatku] Poplatek se vybírá za kaž-
dou daň, které se žádost daňového subjektu týká, 
a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost 
více daňových subjektů.

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

[zastavení řízení] Pokud nedojde k  zaplacení 
poplatkové povinnosti spojené s  přijetím žá-
dosti o  prominutí pokuty, správce daně, podle 
§ 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích, řízení 
zastaví.

Čl. II. – Promíjení pokuty

II. 1. Formální požadavek

[právní úprava] Ustanovení § 101k odst. 3 ZDPH 
stanoví, že žádost o prominutí pokuty lze podat 
nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci pla-
tebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o po-
vinnosti uhradit tuto pokutu. V případě, kdy běh 
lhůty pro podání žádosti o  prominutí pokuty 
započal před datem 29. července 2016, neskon-
čí běh této lhůty dle Čl. XXXIV bodu 6 zákona 
č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím celního zákona, dříve než 
3 měsíce od uvedeného data. Pro posouzení do-
držení této lhůty se uplatní obecná pravidla obsa-
žená v § 35 daňového řádu. Zákonnou tříměsíční 
lhůtu pro podání žádosti není možné prodloužit 
(§ 36 daňového řádu).

[zastavení řízení] Správce daně zastaví řízení po-
dle § 106 odst. 1 písm. e) daňového řádu, pokud 
daňový subjekt podá žádost o prominutí pokuty 
po lhůtě pro její podání.

II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha

[co se zkoumá] Splní-li žádost daňového subjektu 
formální požadavek podle čl. II. 1. tohoto pokynu, 
lze přistoupit k  meritornímu posouzení žádosti 
o prominutí pokuty. První úvahou při meritorním 
rozhodování správce daně o žádosti o prominu-
tí pokuty bude, zda lze vůbec žádosti vyhovět. 
V této fázi správce daně nezkoumá, v jakém rozsa-
hu lze prominout, nýbrž zda lze vůbec prominout 
– rozsah prominutí bude předmětem úvah správ-
ce daně až při kladném zodpovězení této prvotní 
otázky.

[právní úprava] Daňový řád ve svém ustanovení 
§ 259c odst. 2 upravuje vylučující podmínku pro 
možnost prominutí příslušenství daně, tedy také 
pro možnost prominutí pokuty za nepodání kon-
trolního hlášení. Podle uvedeného ustanovení 
platí, že prominutí daně nebo příslušenství daně 
není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, 
která je členem jeho statutárního orgánu, v po-
sledních 3 letech závažným způsobem porušil da-
ňové nebo účetní právní předpisy.

[pojem „závažnost“] Závažnost porušení daňo-
vých nebo účetních předpisů musí být v konkrét-
ním případě najisto postavena prostřednictvím 
dostatečného odůvodnění rozhodnutí správce 
daně. Za závažné porušení nelze označit každé 
porušení daných předpisů, ale pouze porušení, 
které dosáhne takové intenzity, že jej příslušný 
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správce daně shledá za významně ohrožující nebo 
porušující účel správy daní. Závažným porušením 
přitom může být i  jejich opakované, avšak méně 
závažné, porušení.

[naplnění vylučující podmínky] Správce daně 
posuzuje naplnění této podmínky za 3 roky zpět-
ně ke dni vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí 
pokuty.

II. 2. A. Defi nice závažného porušení daňových 
nebo účetních předpisů

Za závažné porušení daňových nebo účetních 
předpisů bude považována situace, kdy osoba, 
u níž se test provádí (viz níže):

1. Je/byla nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH 
nebo nespolehlivou osobou dle § 106aa ZDPH. 
Vzhledem k tomu, že osoba má/měla status ne-
spolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby 
z  titulu DPH, je zřejmé, že došlo k závažnému 
porušení daňových předpisů.

2. Byla alespoň jednou pravomocně uznána vin-
nou ze spáchání některého z trestných činů 
uvedených v § 53 odst. 2 písm. a) a c) daňové-
ho řádu.

3. Prováděla činnosti nebo se zapojila do obcho-
dů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich 
nebude uhrazena daň, a  správce daně proto 
u tohoto subjektu vydal zajišťovací příkaz, kte-
rý nebyl ve lhůtě uhrazen.

4. Porušila své zákonem stanovené povinnosti 
způsobem, který měl za následek vyměření 
kterékoli daně podle pomůcek nebo doměře-
ní daně podle pomůcek oproti poslední známé 
dani nebo stanovení daně jejím sjednáním.

5. Závažně ztěžuje nebo ztěžovala, maří nebo 
mařila správu daní tím, že opakovaně včas ne-
podala daňové přiznání nebo vyúčtování a ke 
splnění této své ze zákona plynoucí povinnosti 
byla proto vyzvána správcem daně. Za naplně-
ní opakovanosti se v  tomto případě považuje, 
pokud tato situace nastala alespoň dvakrát 
v období 12 po sobě jdoucích kalendářních mě-
síců.

6. Porušila zákon č.  563/1991 Sb., o  účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, takovým způ-
sobem, že jí byla pravomocně uložena pokuta 
podle tohoto zákona; rozhodným okamžikem 
pro posouzení splnění této podmínky je nabytí 
právní moci rozhodnutí.

7. Je osobou, jíž byla uložena pokuta (za spáchaný 
delikt dle daňových a/nebo dle účetních před-
pisů), jejíž horní hranice je zákonem stanove-
na na min. 250.000 Kč; rozhodným okamžikem 
pro posouzení splnění této podmínky je nabytí 
právní moci rozhodnutí.

8. Nevede řádně nebo nevedla řádně evidenci 
stanovenou právním předpisem nebo ulože-
nou správcem daně.

9. Jinak závažně ohrožuje nebo ohrožovala, poru-
šuje nebo porušovala řádný výkon správy daní.

Dne 24. května byl zveřejněn i Finanční zpravodaj čís-
lo 22/2021, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi 
vládou Československé socialistické republiky 
a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zda-
nění a  zabránění daňovému úniku v  oboru daní 
z příjmu a který také v kompletním znění uvádíme na 
našem portálu.

Zákon o daních z příjmů
– komentovaný aktuálně k 4. 2. 2021
Ing. Ivan Macháček, Ing. Jiří Vychopeň

Tato praktická odborná publikace zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy 
v oblasti daní z příjmů. Je určena především pro účetní, daňové specialisty, práv-
níky a podnikatele, kteří se daněmi z příjmů ve své profesionální činnosti zabý-
vají, i pro studenty právnických a ekonomických fakult vysokých škol. Umožňuje 
plnohodnotnou orientaci v zákoně.

ZOBRAZIT

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2551254&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4009403&f=3
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/zdp-komentovany-aktualne-k-4-2-2021-e-kniha.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6048632&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4009405&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=4009014&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=4009014&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3


strana 5DAŇOVÉ noviny | 5 | 2021

NEPŘEHLÉDNĚTE
Na našem portálu si v části Literatura můžete nově 
zakoupit Zákon o daních z příjmů – komentovaný 
aktuálně k 4. 2. 2021 ve formě elektronické knihy, 
kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci s auto-
ry této publikace, kterými jsou Ing. Ivan Macháček 
a Ing. Jiří Vychopeň. Tato e-kniha zohledňuje nejak-
tuálnější stav legislativy v oblasti daní z příjmů a při-
náší plnohodnotnou orientaci v zákoně i prostřednic-
tvím praktických příkladů.

Rádi bychom upozornili i  na Komentář k  zákonu 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, který jsme pro Vás ak-
tualizovali v souvislosti se změnami platnými k 1. led-
nu 2021. Autoři komentáře jsou odborníci z praxe. 
JUDr. Mgr. Petra Nováková PhD. je členkou Legis-
lativní rady vlády České republiky, JUDr. Ing. Radan 
Tesař je advokátem zapsaným u České advokátní ko-
mory, soudním znalcem a rovněž insolvenčním správ-
cem. Komentář zachycuje aktuální legislativu tohoto 
předpisu daňového práva a  je doplněn i  o  aktuální 
judikaturu.

Nepřehlédněte ani sekci Stanoviska a sdělení insti-
tucí ČR, v rámci které pravidelně přidáváme nové in-
formace a oznámení různých institucí, které mohou 
být pro Vás užitečné. Za uplynulý měsíc přibyly napří-
klad:
• Finanční správa posiluje zabezpečení pokladních 

zařízení pro EET
• Informace o změně struktury XML oznámení DAC6
• Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí
• Informace k vracení daně z přidané hodnoty oso-

bám povinným k dani usazeným ve Spojeném krá-

lovství Velké Británie a Severního Irska po konci 
přechodného období (č. j. 29374/21/7100-20116-
010212)

Uskutečnil se také online rozhovor, který se věnoval 
novele zákona o DPH od 1. 7. 2021, kdy dojde k pod-
statným změnám v dani z přidané hodnoty v oblas-
ti zasílání zboží (resp. po novu v „prodeji na dálku“), 
kdy dochází ke změně limitů pro určení místa plnění 
a rozšiřuje se využití režimu jednoho správního místa. 
Zároveň se od 1. 7. 2021 ruší osvobození pro zásilky ze 
třetích zemí malého rozsahu, kdy se celoplošně pro 
tyto zásilky ruší osvobození od DPH. V rámci online 
rozhovoru bylo položeno množství zajímavých a uži-
tečných dotazů. Náš odborník, Bc. Tomáš Krůl, na 
všechny položené otázky odpovídal a blíže se na ně 
můžete podívat v našem archivu.

Dodáváme ještě, že na našem portálu v části Soudní 
rozhodnutí přibyly také autorsky zpracované judiká-
ty, jejichž autorem je Ing. Zdeněk Burda a jsou jimi:
• Daňový řád: Úrok z neoprávněného jednání správ-

ce daně v případě odkladného účinku žaloby
• Daň z příjmů: Uznání neprokázaných výdajů na zís-

kání příjmů
• Daň z příjmů: Prokázání výdajů, když dodavatel 

popírá dodávku
• Daň z příjmů: Jak vznikne obchodní majetek u daně 

z příjmů fyzických osob
• Daň z přidané hodnoty: Mezinárodní přeprava 

zboží a DPH

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
Upozorňujeme, že do 30. června má oznamující česká fi nanční instituce, která v kalendářním roce vede 
oznamovaný účet podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dal-
ších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 13k) povinnost podat správci daně oznámení 
CRS (GATCA) a oznámení FATCA. Správce daně může oznamující české fi nanční instituci nebo neoznamují-
cí české fi nanční instituci uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč, pokud poruší povinnost při oznamování.

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

PŘIPRAVUJEME
Na redakci aktuálně pracujeme na tom, abychom Vám mohli poskytnout již výše zmíněný aktualizovaný Ko-
mentář k daňovému řádu i ve formě elektronické knihy, díky níž bude komentář komplexní, jednoduše 
čitelný a bude možné si ho i vytisknout.

Kromě toho se můžete těšit i na další bonus, který pro Vás chystáme a který přibude do sekce Moje bonusy. 
Konkrétně se bude jednat o publikaci, která se zabývá tvorbou fi nančního plánu a jejímiž autory jsou Ing. Jaro-
slav Zlámal, Ph.D. a Ing. Jana Bellová, Ph.D. Sestavení fi nančního plánu je stěžejní částí podnikového pláno-
vání, neboť ve fi nančním plánu se promítají důsledky veškerých plánů ostatních, jakožto i očekávané výsledky 
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fi nanční situace podniku v příštím období. Postupně se zabýváme tvorbou tohoto plánu v kontextu plánovací 
činnosti managementu fi rmy, rozborem plánované bilance a její strukturou jednak v oblasti aktiv, jednak pasiv.

Publikace se věnuje praktickému přístupu k  tvorbě plánu. Zaměřujeme se na jednotlivé položky fi nančního 
plánu s důrazem na nejdůležitější aspekty, které mají na tyto položky největší vliv.

V prvé části se zaměřujeme na plánování jednotlivých bilančních položek, v další části pak na plánování jed-
notlivých druhů nákladů a výnosů. Po zkompletování jednotlivých naplánovaných položek je pak možné zkom-
pletovat plánovanou rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash fl ow, případně výkaz změn ve vlastním kapitálu 
a jejich vzájemným propojením také provázanost celého plánu.

NAŠI ODBORNÍCI
Tentokrát v  dané rubrice představujeme spoluautorku již výše zmíněného komentáře k  daňovému řádu, 
JUDr. Mgr. Petru Novákovou, Ph.D., která Vám prostřednictvím dané publikace přináší porozumění jednotli-
vým ustanovením tohoto zákona a usnadňuje orientaci v něm.

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D., je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně. V minulosti pracovala jako asistentka předsedy senátu Nejvyššího správního soudu a ve 
společnosti PwC. V současnosti vykonává advokacii ve společnosti Nováková + Partners, advokátní kancelář. 
Je členkou Legislativní rady vlády České republiky, disciplinárního výboru Rady pro veřejný dohled nad audi-
tem, pracovní skupiny na daňový proces při Ministerstvu fi nancí a redakční rady Bulletinu Komory daňových 
poradců. Aktivně publikuje a přednáší na témata z daňového práva a veřejné správy. Za roky 2010, 2012 a 2016 
byla zvolena „Daňovou hvězdou roku“ v oblasti správy daní. Získala rovněž prestižní ocenění Právník roku 2018 
v kategorii fi nanční právo.

OTÁZKY MĚSÍCE

» Nákup antigenních testů a daňová 
uznatelnost
Otázka:
Firma spol. s r. o. s více než 10 zaměstnanci se dota-
zuje, jak se řeší z daňového hlediska nákup antigen-
ních testů na COVID-19, na které přispívá zdravotní 
pojišťovna. Firma má zaměstnance pojištěné u více 
pojišťoven, tak jakou formou a kdy se o  tento pří-
spěvek žádá?

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že testování je nařízeno mimořád-
ným opatřením Ministerstva zdravotnictví, náklady 
na pořízení testů, kterými budou testováni zaměst-
nanci na covid-19, lze v souladu s § 24 odst. 2 písm. p) 
zákona o daních z příjmů (ZDP) považovat za daňově 
uznatelné. Jako podpůrný argument by případně šlo 
použít i ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP 
(výdaj na bezpečnost a ochranu zdraví při práci), ne-
boť je zde i  zřejmý zájem zaměstnavatele o  to, aby 
chránil zdraví svých zaměstnanců a aby případně od-
halil nákazu některého ze zaměstnanců včas tak, aby 
nedošlo k nákaze ostatních zaměstnanců a aby nebyl 
ohrožen chod společnosti.

Náklady na testování zaměstnanců, které budou kom-
penzovány příspěvkem od zdravotních pojišťoven, 
bude představovat zdanitelný výnos, přičemž o tom-
to výnosu by v souladu s obecnými pravidly mělo být 

účtováno v okamžiku vzniku nezpochybnitelného ná-
roku na tento příspěvek.

O konkrétním způsobu podání žádosti o  příspěvek 
na nákup testů se doporučuje kontaktovat přísluš-
nou zdravotní pojišťovnu, která by měla dát konkrétní 
informace, jakým způsobem žádost vyplnit a  jakým 
způsobem a kam ji podat

» Přemístění hmotného majetku 
do jiného členského státu, nájem
Otázka:
Česká a. s. má v majetku server, který přesune do 
Německa. V Německu bude server pronajímat spo-
lečnosti se sídlem v USA.

Odpověď:
Z dotazu vyplývá, že plátce přemístí server jako svůj 
obchodní majetek do Německa a dále bude tento ma-
jetek pronajímat.

Jedná se o přemístění zboží. Podle § 4 odst. 5 záko-
na o DPH se přemístěním zboží rozumí odeslání nebo 
přeprava zboží, které je součástí obchodního majetku 
osoby povinné k dani, mezi členskými státy do člen-
ského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepra-
veno pro účely uskutečňování ekonomické činnosti 
této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepra-
veno touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou.

Z § 64 odst. 4 zákona o DPH vyplývá, že dodání zbo-
ží za úplatu, které je přemístěním zboží plátcem z tu-
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zemska do jiného členského státu, je osvobozeno od 
daně s nárokem na odpočet daně, pokud by takové 
dodání bylo osvobozeno podle odst. 1 až 3 v případě, 
že by se uskutečnilo pro jinou osobu registrovanou 
k dani v jiném členském státě.

Z uvedeného vyplývá, že pokud plátce přemístí zboží 
do jiného členského státu jako svůj obchodní maje-
tek na daňové identifi kační číslo osoby registrované 
k dani v  jiném členském státě a dostatečně prokáže 
přepravu tohoto zboží do jiného členského státu, jed-
ná se o plnění osvobozené od daně s nárokem na od-
počet daně.

Toto plnění uvede plátce do souhrnného hlášení pod 
kódem „1“.

Pokud plátce tento obchodní majetek přemístí do ji-
ného členského státu osobě neregistrované k  dani 
v jiném členském státě, nelze osvobození od daně po-
užít, místem plnění je místo zahájení přepravy, tedy 
tuzemsko a jedná se o zdanitelné plnění.

Při poskytnutí služby se stanoví místo plnění podle 
§ 9 zákona o DPH. Při poskytnutí služby osobě povin-
né k dani je podle § 9 odst. 1 zákona o DPH místem 
plnění místo, kde má příjemce služby sídlo.

V případě nájmu movité věci zahraniční osobě, po-
skytne plátce toto plnění bez daně z přidané hodnoty.

Při poskytnutí služby osobě povinné k dani se sídlem 
v USA, uvede plátce hodnotu této služby na ř. 26 da-
ňového přiznání.

DOPORUČUJEME

Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovozu zboží
Z § 2 zákona o DPH vyplývá, co je předmětem daně.

Pro dodání zboží, poskytnutí služby a pořízení zboží z jiného členského státu je 
nutnou podmínkou pro to, aby byla tato plnění podle zákona o dani z přidané 
hodnoty předmětem daně, poskytnutí těchto plnění za úplatu.

To však neplatí u dovozu zboží. Pokud je dovoz zboží uskutečněn s místem pl-
nění v tuzemsku, je předmětem daně vždy, bez ohledu na to, zda je poskytnut 
za úplatu, či ne.

Dovozem zboží se podle § 20 zákona o DPH rozumí vstup zboží z třetí země 
(zahraničí) na území Evropské unie.

Z geografi ckého pohledu dochází k dovozu zboží přímo na území tuzemska 
pouze na letišti. V ostatních případech jde vždy o překročení hranice mezi tře-
tí zemí a  jiným členským státem (sousedním členským státem), než je Česká 
republika.

Za dovoz zboží se také považuje vstup zboží na území Evropské unie, a to z úze-
mí, které se podle § 3 odst. 2 zákona o DPH za území Evropské unie nepovažu-
je (hora Athos, Kanárské ostrovy, uvedená francouzská území, Alandy…). Celní 
úřad v tomto případě postupuje jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země, 
a to přesto, že z pohledu celních předpisů se o dovoz zboží nejedná.

Pokud zboží vstoupilo ze třetí země na území Evropské unie a není navrženo 
do režimu, ve kterém vzniká povinnost přiznat daň, zůstává pod celním dohle-
dem a povinnost přiznat daň vzniká až ve členském státě, ve kterém je zboží 
propuštěno do některého z režimů, v němž daňová povinnost vzniká.

číst článek

Druhy příjmů fyzických osob
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:
• příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP),

• příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP),

• příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP),

• příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) a

• příjmy ostatní (§ 10 ZDP).

Tyto příjmy tvoří tzv. dílčí základy daně.

Příjmem se rozumí jak příjem peněžní, tak příjem nepeněžní, ale také příjem 
dosažený směnou. Obecně platí, že základem daně (dílčím základem daně) je 
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částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují 
výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud 
u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.

Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob oceňuje:

a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku, což je zákon 
č. 151/1997 Sb.,

b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá v  jiném 
majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující se nebo trvající plnění 
na dobu

1. neurčitou,

2. života člověka nebo

3. delší než 5 let.

V některých případech je k ocenění nepeněžního příjmu vyžadován znalecký 
posudek.

číst článek

Tvorba fi nančního plánu – IV. Část
Finanční plán je důležitou složkou celého souboru podnikových plánů, je vý-
sledkem plánovací činnosti. V tomto příspěvku se nadále věnujeme rozboru 
tvorby fi nančního plánu fi rmy, jehož první, druhá a třetí část byly již uveřejně-
ny v minulých týdnech. V první části jsme objasňovali postup při sestavování 
fi nančního plánu a zabývali jsme se bilancí (rozvahou), její skladbou a obsaho-
vou náplní jednotlivých složek. V druhé části jsme se zabývali pokračováním 
rozboru jednotlivých položek rozvahy a rovněž rozborem cash fl ow. Ve třetí 
části jsme se zabývali plánováním výsledovky, tvorbou plánovaného stavu 
jednotlivých položek. Tuto problematiku jsme rozpracovali pouze zčásti. Nyní 
se zaměřujeme na dokončení tvorby plánu jednotlivých položek plánované vý-
sledovky včetně sestavení plánu hospodářského výsledku.

Ve třetí části jsme skončili analýzou a sestavením plánu personálních nákladů, 
které jsou důležité proto, že práce, její ocenění, tzn. mzdy a platy, patří mezi 
nejdražší nákladové položky. Neméně drahá je však i složka materiálů, surovin 
či polotovarů.

číst článek

Zaměstnanecké benefi ty v ekonomickém a daňovém prostředí roku 2021
Hlavním důvodem pro poskytování zaměstnaneckých výhod (benefi tů), tedy 
různých peněžních nebo nepeněžních plnění zaměstnancům jejich zaměst-
navatelem nad rámec sjednané mzdy, je motivace zaměstnanců a  posílení 
pozitivního vztahu zaměstnance k  jeho zaměstnavateli. Mnohdy jsou tato 
mimomzdová plnění zaměstnavatele zaměřena i k posílení rovnováhy pracov-
ního a soukromého (rodinného) života zaměstnance. Za tím účelem se klade 
důraz i na tzv. volnočasové aktivity zaměstnance. Přitom většina benefi tů je 
uplatňována plošně pro všechny zaměstnance, ovšem některé benefi ty mo-
hou být určeny pouze pro nejvýkonnější nebo klíčové zaměstnance. Do popře-
dí se dostávají fl exibilní systémy benefi tů, kdy si může zaměstnanec z balíčku 
nabízených benefi tů zaměstnavatelem zvolit ten benefi t, který mu nejlépe vy-
hovuje (karty Benefi t plus, cafeterie).

K modernímu způsobu řešení zaměstnaneckých benefi tů patří poskytování 
tzv. poukazů Flexi pass. Princip spočívá v tom, že na základě poskytnutého po-
ukazu Flexi pass jako nepeněžního plnění zaměstnavatele si mohou zaměst-
nanci vybrat použití tohoto poukazu na čerpání různých forem volnočasových 
služeb dle svého výběru ze seznamu poskytovatelů těchto služeb. Protože jde 
o nepeněžní plnění zaměstnavatele, lze na tento benefi t plně aplikovat osvo-
bození od daně z příjmů u zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. d) bod 1 zákona 
o daních z příjmů (dále „ZDP“).

číst článek
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Koordinační výbor k DPH u prodeje najatých nemovitostí
V dnešním příspěvku Koordinačního výboru se zaměříme na situaci, kdy pro-
dávající se rozhodl prodat nemovitost, kterou dlouhodobě vlastní, přičemž její 
prostory pronajímá několika nájemcům na základě nájemních smluv. Kupující 
plánuje v pronájmu nemovitosti pokračovat, a proto je předmětem obchodní 
transakce i převod nájemních smluv na kupujícího, které nejsou z důvodu pro-
deje (změny vlastníka) nemovitosti vypovídány. Po převodu vlastnických práv 
k nemovitosti nebude kupující s nájemci uzavírat nové nájemní smlouvy, ani 
měnit jejich podmínky, smlouvy pokračují, pouze kupující nahradí prodávající-
ho na pozici pronajímatele.

číst článek

ARCHIV ONLINE ROZHOVORŮ
Stále 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
Zaujal Vás náš portál Daně pro lidi? Slyšeli jste o něm od kolegy, Svazu účetních nebo 
na školení? Kontaktujte naši obchodní zástupkyni a dohodněte si s ní termín nezávazné 
online prezentace. Naše Petra Lukešová se s Vámi ráda spojí.

E-mail: lukesova@pp.cz
Tel.: 737 884 224

OBLÍBILI JSTE SI PORTÁL?
Jak jste spokojeni s odborným portálem? Zanechte nám recenzi a zpětnou vazbu u našeho kolegy Mirka.
Kontakt: ruzicka@pp.cz.

Mzdy pro lidi
Odborný portál pro mzdy a personalistiku.

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

Určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům.

Odběr
Mzdových novin
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