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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., 
o obsahových náplních jednotlivých 
živností, ve znění pozdějších předpisů
Nařízením vlády č. 208/2021 Sb. se mění nařízení vlá-
dy č. 278/2008 Sb., kterým se stanovují obsahové ná-
plně živností řemeslných, živností vázaných, živností 
koncesovaných a  živnosti volné podle jednotlivých 
oborů činností.

Konkrétně v příloze č. 2 dochází ke změnám v obsaho-
vé náplni určitých vázaných živností, přičemž jednou 
z oblastí, která se mění, je činnost účetních poradců, 
vedení účetnictví a vedení daňové evidence. Obsaho-
vá náplň je v případě těchto činností nově podrobně 
uvedena a rozšiřuje se například o vykazování podle 
mezinárodních účetních standardů, o používání ope-
rativní evidence a  sestavování Pomocného analytic-
kého přehledu, Pomocného konsolidačního přehledu 
nebo Pomocného konsolidačního záznamu pro vy-
brané účetní jednotky.

Do přílohy č. 2 se ještě pod zmíněnou činnost účet-
ních poradců vkládá nová živnost s názvem Realitní 
zprostředkování spolu s jejím obsahovým vymezením 
a do přílohy č.  4, která vymezuje obsahovou náplň 
živnosti volné podle jednotlivých oborů činností, se 
také přidávají nové živnosti, a to konkrétně Poskyto-
vání služeb pro právnické osoby a  svěřenské fondy 
a Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

Nařízení je účinné od 1. července 2021.

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve 
znění pozdějších předpisů
S účinností od 1. 8. 2021 dochází zákonem 
č. 219/2021  Sb., ke změně zákona o  České národní 
bance, která je reakcí na změny v provádění měnové 
politiky především v Evropské unii, k nimž došlo od 
vypuknutí globální fi nanční a ekonomické krize. Sou-
časné znění zákona o ČNB totiž dostatečně nerefl ek-

tuje aktuální vývoj v oblasti nástrojů měnové a mak-
roobezřetnostní politiky centrální banky a  také bylo 
nutné odstranit některé věcné a legislativnětechnické 
nedostatky či výkladové nejasnosti zákona.

Novelou se rozšiřuje nejen okruh nástrojů měnové 
politiky, ale i okruh subjektů, se kterými může ČNB 
uzavírat obchody na volném trhu, čímž dochází k za-
ručení schopnosti ČNB fl exibilně reagovat na ne-
předvídatelné události vyžadující změny v nastavení 
měnové politiky. Doplňují se také pravomoci České 
národní banky v případě stanovení preventivních ná-
strojů zaměřených na omezení zdrojů systémového 
rizika pro fi nanční stabilitu, což má přispět k ochraně 
domácností před nadměrnou zadlužeností v souvis-
losti s poskytováním úvěrů spojených s nemovitost-
mi, a k ochraně před vznikem spirály mezi cenami ne-
movitostí a úvěry na jejich pořízení.

V důvodové zprávě jsou vyjmenovány konkrétní změ-
ny, přičemž některé z nich uvádíme i v následující čás-
ti. Jsou jimi například:
• Úkol ČNB při péči o fi nanční stabilitu a  v oblasti 

makroobezřetnostní politiky se explicitně rozšiřu-
je o omezování nárůstu systémových rizik.

• Zakotvuje se pravomoc ČNB stanovit horní hranici 
vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spo-
třebitelských úvěrů, bez jejichž dodržení nebude 
možné poskytnout spotřebitelský úvěr zajištěný 
obytnou nemovitostí.

• Mění se metodika výpočtu úroku (který má cha-
rakter sankce) za nedodržení povinných minimál-
ních rezerv tak, aby výše sankce byla za všech 
okolností efektivní, a tudíž plnila svůj účel i za pod-
mínek, kdy jsou tržní úrokové sazby, od kterých se 
sankce odvíjejí, na velmi nízké úrovni.

• Podstatně se mění část týkající se obchodů ČNB.
• V oblasti výkaznictví a  statistiky se upřesňuje 

okruh vykazujících zahraničních osob působících 
v  České republice, výčet subjektů, kterým může 
ČNB poskytnout důvěrné statistické údaje a účel 
poskytnutí těchto údajů.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.facebook.com/daneprolidi/
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-208
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-219
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278
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• Upravuje se formulace způsobu uveřejnění účetní 
závěrky, výroční zprávy ČNB a dekádního výkazu 
o fi nanční pozici ČNB.

Důvodová zpráva

» Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích 
na systém vnitřních zásad, postupů 
a kontrolních opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a fi nancování 
terorismu
V Sbírce zákonů byla s účinností od 1. 7. 2021 zveřej-
něná i vyhláška č. 235/2021 Sb., která souvisí se změ-
nami, které byly přijaty zákonem č. 527/2020 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 253/2008 Sb., zákony související 
s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zá-
kon č. 186/2016 Sb. Vyhláška č. 235/2021 Sb. zapraco-
vává změny plynoucí z novely zákona č. 253/2008 Sb., 

které mají dopad na stávající vyhlášku č. 67/2018 Sb., 
o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, 
postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výno-
sů z  trestné činnosti a fi nancování terorismu a  také 
zohledňuje podněty z  dohledové i  výkladové praxe 
a  implementuje doporučení plynoucí z  mezinárod-
ních hodnocení.

Vyhláškou č. 235/2021 Sb. dochází například ke změ-
nám zpřesnění ustanovení o postupu kontroly klien-
ta, o vyhodnocování rizik a stanovení rizikového pro-
fi lu klienta nebo o zesílené kontrole klienta, doplňuje 
se defi nice země původu fyzické osoby – podnikate-
le a  také se doplňuje způsob, kterým lze určit zemi 
původu u svěřenského fondu. Kromě toho vymezuje 
novou povinnost šetření možného podezření na lega-
lizaci výnosů z  trestné činnosti nebo fi nancování te-
rorismu v přiměřené lhůtě a změny se týkají i faktoru 
zpětné rekonstruovatelnosti.

Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
Během června byl na webových stránkách Minis-
terstva fi nancí zveřejněn Finanční zpravodaj číslo 
23/2021 a Finanční zpravodaj číslo 24/2021, přičemž 
první z  nich se zabývá Rozhodnutím o  prominutí 
daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné udá-
losti a druhý obsahuje Pokyn GFŘ – D-50 – kterým 
se stanovuje formát a  struktura datové zprávy. 
Pokyn GFŘ – D-50 je uveden i v následující části. Upo-
zorňujeme také, že kompletní znění Finančních zpra-
vodajů naleznete na našem portálu v sekci Finanční 
zpravodaj a daňové pokyny.

POKYN Č. GFŘ – D-50 – kterým se stanovuje 
formát a struktura datové zprávy

Generální fi nanční ředitelství v  souladu s  §  72
odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) 
a dalšími právními předpisy, které stanoví, že správ-
ce daně zveřejní formát a strukturu datové zprávy, 
tímto pokynem zveřejňuje formát a  strukturu 
datové zprávy, jejímž prostřednictvím se vůči 
orgánům Finanční správy ČR jako správcům 
daně činí formulářová podání podle § 72 odst. 1
daňového řádu, jimiž se rozumí přihláška k regis-
traci, oznámení o změně registračních údajů (včet-
ně žádosti o zrušení registrace) a daňové tvrzení 
(daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, dodatečné 
daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vy-
účtování), včetně příloh, které jsou jejich součástí, 
a dále i jiná podání, u nichž právní předpis sta-
noví povinnost datovou zprávu učinit ve formá-
tu a struktuře zveřejněné správcem daně (dále 
jen „předmětná podání“).

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.notiavzdelavani.cz/
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=4009014&f=3
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c-219-2021-kterym-se-meni-zakon-c-6-1993-sb-o-ceske-narodni-bance-ve-zneni-pozdejsich-predpisu.htm
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.zakonyprolidi.cz/cs/2020-527
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-186
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-67
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-235
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/dokument
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4009544&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4009544&f=3
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Čl. I.

Stanovení formátu a struktury datové zprávy 
pro datové zprávy s formátem stanoveným 

právním předpisem

1. Pokud jsou předmětná podání, pro která 
je formát datové zprávy stanoven právním 
předpisem, činěna vůči orgánům Finanční sprá-
vy ČR datovou zprávou, musí být (s výjimkou 
uvedenou v čl. I. odst. 3. tohoto pokynu) učiněna 
ve formátu stanoveném právním předpisem.

2. Jestliže je právním předpisem pro předmětná 
podání stanoven formát XML, musí být tato 
podání elektronicky učiněna ve formátu XML a ve 
struktuře odpovídající příslušnému XSD schéma-
tu defi novanému a zveřejněnému na adrese:

 https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/
popis-struktur-epo

3. Je-li právním předpisem pro předmětná 
podání stanoven jiný formát datové zprá-
vy, než formát XML, lze tato podání, pokud 
z  právního předpisu nevyplývá něco jiného 
a je to správcem daně výslovně umožněno, al-
ternativně učinit datovou zprávou ve formátu 
XML a  ve struktuře odpovídající příslušnému 
XSD schématu defi novanému a zveřejněnému 
na adrese:

 https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/
popis-struktur-epo

Čl. II.

Stanovení formátu a struktury datové zprávy 
pro datové zprávy s formátem nestanoveným 

právním předpisem

Předmětná podání, pro něž není formát datové 
zprávy stanoven právním předpisem, pokud jsou 

činěna vůči orgánům Finanční správy ČR datovou 
zprávou, musí být učiněna ve formátu XML a ve 
struktuře odpovídající příslušnému XSD schéma-
tu defi novanému a zveřejněnému na adrese:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/
popis-struktur-epo

Čl. III.

Vytvoření souboru ve formátu XML 
a v předepsané struktuře

K vytvoření souboru ve formátu XML a v přede-
psané struktuře lze využít aplikaci Elektronická 
podání pro Finanční správu (tzv. EPO) nebo apli-
kaci Online fi nanční úřad (obě jsou dostupné na 
elektronické adrese podatelny orgánů Finanční 
správy ČR – www.mojedane.cz). Aplikace rovněž 
umožňují mj. soubor správci daně přímo jejich 
prostřednictvím odeslat, případně jej vytvořit 
a uložit pro následné užití. Součástí aplikace EPO 
je i aplikační rozhraní, které může být používáno 
výrobci aplikačního vybavení (např. účetní soft-
ware) k  přímému zpracování a  odeslání písem-
nosti z aplikace. Popis je zveřejněn na adrese:

https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/
epo2_info/PodatelnaEPO.pdf

Čl. IV.

Zrušovací ustanovení

Tento pokyn zrušuje Pokyn č.  GFŘ-D-48 č.  j. 
80890/20/7700-10123-050230, ze dne 31.  12. 2020.

Čl. V.

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 7. 2021.

Z KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Na našem portálu v  části Zápisy z  jednání Koordi-
načního výboru za poslední měsíc přibyl Zápis z jed-
nání Koordinačního výboru s Komorou daňových 
poradců ČR ze dne 19. 5. 2021, jehož obsahem byly 
následující příspěvky, přičemž některé byly uzavřeny 
bez rozporu, některé s rozporem, s částečným rozpo-
rem nebo po dohodě s KDP. Konkrétně se jedná o:
• 575/24.03.21 Online podvody a  daňová uznatel-

nost souvisejících nákladů
• 576/19.05.21 Nájem nemovitých věcí – časové sou-

vislosti
• 577/19.05.21 Prominutí DPH rozhodnutími minist-

ryně fi nancí
• 578/19.05.21 Brexit a princip vzájemnosti
• 579/19.05.21 Výroba minerálních olejů (jako vy-

braných výrobků) ve světle zákona o spotřebních 
daních

• 580/19.05.21 Zahájení odpisování nově pořizova-
né budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby 
schopné samostatného užívání

• 582/19.05.21 Aplikace časového testu pro osvobo-
zení příjmů z prodeje podílů, které byly součástí 
společného jmění manželů

• 583/19.05.21 Odpisy nehmotného majetku u po-
platníků vedoucí jednoduché účetnictví

Znění příspěvku č.  583/19.05.21 uvádíme i  v našich 
novinách v části níže.

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU KE DNI 
19. 5. 2021

Daň z příjmů

583/19.05.21 Odpisy nehmotného majetku 
u poplatníků vedoucí jednoduché účetnictví

Předkládá: RNDr. Petr Beránek daňový poradce, 
č. osv. 803

POPIS PROBLÉMU:

Novelou 609/2020  Sb. byl ze zákona o  daních
z  příjmů odstraněno speciální ošetření odpisů 
nehmotného majetku (§ 32a) a u majetku poříze-

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=6963130&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=2
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo
http://www.mojedane.cz/
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1460332&f=2
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ného po účinnosti novely zákona budou základ 
daně snižovat účetní odpisy nehmotného majet-
ku (namísto daňových odpisů, jak tomu je u ma-
jetku pořízeného před touto novelou).

Změna nebyla iniciována předkladatelem zákona, 
nebyla zdůvodněna v žádné důvodové zprávě, ani 
ve zveřejněné diskuzi v parlamentu, tudíž se nelze 
odkazovat na úmysly zákonodárce, čeho chce da-
nou změnou dosáhnout.

Poplatníci účtující v soustavě jednoduchého účet-
nictví neuplatňují účetní odpisy a výdaj na poříze-
ní znemožňuje uplatnit § 25 odst. 1 písm. a): „Za 
výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění 
a  udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat 
zejména výdaje (náklady) na pořízení hmotného 
majetku20) a nehmotného majetku20), s  výjimkou 
uvedenou v § 24 odst. 2…“. Vzhledem k tomu by 
při striktním výkladu nemohli uplatnit vstupní 
cenu nehmotného majetku na snížení základu 
daně žádným způsobem (na rozdíl od fyzických 
osob, které nevedou účetnictví, kterým toto 
umožňuje § 24 odst. 2 písm. zn) zákona o daních
z příjmů).

Dá se předpokládat, že cílem novely nebylo znevý-
hodnit subjekty účtující v soustavě jednoduchého 
účetnictví a že vzniklá situace je pouze nedopatře-
ním předkladatele pozměňovacího návrhu.

Přitom z důvodové zprávy zákona číslo 170/2017 Sb. 
K bodu 65 vyplývá:

„Komplexní revize zákona o  daních z  příjmů 
v souvislosti s vedením jednoduchého účetnictví 
by představovala rozsáhlou úpravu, proto bude 
provedena v rámci připravovaného nového záko-
na o dani z příjmů nebo v nejbližší novele stáva-
jícího zákona. Při aplikaci jednotlivých ustanovení 
zákona o daních z příjmů však v zásadě platí, že 
na poplatníka, který vede jednoduché účetnictví, 
dopadají ta ustanovení zákona o daních z pří-
jmů, která aplikuje poplatník, který nevede účet-
nictví…“

Vzhledem k  tomu, že novela s  komplexní revizí 
zatím realizována nebyla, dá se předpokládat, že 
i stávající změny jsou do zákona implementovány 
v duchu, že je potřeba následně je komplexní no-
velou přizpůsobit pro stanovování základu daně 
z jednoduchého účetnictví.

NÁVRH ŘEŠENÍ:

S odkazem na bod 65 důvodové zprávy zákona 
č.  170/2017 aplikovat od roku 2021 na poplat-
níky vedoucí jednoduché účetnictví § 24 odst. 2
písm. zn) zákona o daních z příjmů a při pořízení 
nehmotného majetku (který splňuje ostatní pod-

mínky pro daňovou uznatelnost) uplatnit výdaj na 
jeho pořízení jako položku snižující základ daně 
(daňově uznatelný výdaj) v okamžiku zaplacení.

STANOVISKO GFŘ:

Souhlas se závěrem předkladatele.

„Odůvodnění k pozměňovacímu návrhu přija-
tému na půdě Poslanecké sněmovny k vypuš-
tění ustanovení § 32a ZDP:

Navrhuje se zrušení povinnosti poplatníka daně 
z příjmů vedoucího účetnictví daňově odpisovat 
nehmotný majetek, která je v současné době za-
kotvena v § 32a ZDP a na něj navazujících ustano-
vení zákona o daních z příjmů. Podle dosavadní 
právní úpravy je tento poplatník povinen odpiso-
vat nehmotný majetek pro účely daní z  příjmů, 
pokud se jedná o  majetek, který splňuje pod-
mínky stanovené pro nehmotný majetek v § 32a
odst. 1 zákona o daních z příjmů. Nově bude mož-
né výdaje související s  pořízením nehmotného 
majetku, který byl doposud poplatník povinen 
daňově odpisovat, uplatnit jako výdaje v souladu 
s právními předpisy upravujícími účetnictví.

Důvodem návrhu nové úpravy je zjednodušení 
administrativy související se stanovením základu 
daně. Odpisování nehmotného majetku se z hle-
diska daně z příjmů několikrát měnilo. V součas-
né době poplatníci daně z příjmů fyzických osob, 
kteří nevedou účetnictví, uplatní výdaje spojené 
s pořízením nehmotného majetku do výdajů da-
ňových při jeho zaplacení v souladu s § 24 odst. 2
písm.  zn) zákona o  daních z  příjmů, zatím-
co fyzické a  právnické osoby vedoucí účetnictví 
stanovují jak účetní, tak daňové odpisy. Proto se 
navrhuje sjednotit způsob účetního a daňového 
odpisování a  i pro účely stanovení základu daně 
z příjmů použít účetní odpisy.“

Kromě toho, byl zveřejněn i Zápis z jednání Koordi-
načního výboru s Komorou daňových poradců ČR 
ze dne 16. 6. 2021, který obsahuje:
• 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmot-

ného majetku, nabývací cena cenných papírů 
a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady 
u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího 
poplatníka a

• 581/19.05.21 Některé praktické aspekty uplat-
ňování závěrů přijatých v  rámci příspěvku 
č. 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze staveb-
ního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého 
bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitel-
nou na fi nancování bytových potřeb obstaraných 
od 1. ledna 2021

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1459728&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1459249&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1459545&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=6047119&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1459545&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1459545&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1459545&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1459545&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-170
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DAŇOVÁ TV
Ve spolupráci s jedním z našich odborníků, panem Bc. Tomášem Krůlem, jsme pro Vás připravili nové video-
školení, které se věnuje změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty od 1. července 2021. Videoškolení je 
zaměřeno na tři oblasti změn DPH, a to:

• Zrušení osvobození od daně pro malé zásilky

• Podstatné změny u zasílání zboží – § 8 ZDPH

• Rozšíření režimu jednoho správního místa

Zmíněné videoškolení je k dispozici na našem portálu v části Daňová TV. Připomínáme ještě, že s daným au-
torem v květnu proběhl i Online rozhovor, který se také věnoval Novele zákona o DPH od 1. 7. 2021 a v rámci 
kterého bylo položeno množství zajímavých a užitečných dotazů.

NEPŘEHLÉDNĚTE
V části Literatura přibyla nová elektronická kniha, 
prostřednictvím které Vám přinášíme praktický ko-
mentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, kte-
rý je aktualizovaný k 1. červnu 2021. Tato odborná 
publikace zachycuje aktuální legislativu daňového 
řádu a  je doplněna o aktuální judikaturu i o příklady 
z praxe, díky čemu umožňuje plnohodnotnou orienta-
ci v zákoně. Autoři komentáře jsou JUDr. Mgr. Petra 
Nováková, Ph.D. a JUDr. Ing. Radan Tesař.
Rádi bychom Vás upozornili ještě na další e-knihu, kte-
rou můžete najít v sekci Moje bonusy a která se věnuje 
praktickému přístupu k tvorbě fi nančního plánu. Za-
měřujeme se na jednotlivé položky fi nančního plánu 
s důrazem na nejdůležitější aspekty, které mají na tyto 
položky největší vliv. Obsahem dané publikace je:
• Tvorba plánu
• Plánovaná bilance
• Plánování cash fl ow
• Řízení nákladů – základní složka řízení fi remních 

fi nancí
• Plánovaná výsledovka

Připomínáme dále, že v části Soudní rozhodnutí byly 
opět publikovány autorsky zpracované judikáty, které 

pro Vás zpracoval Ing. Zdeněk Burda a které se ten-
tokrát věnují následujícím oblastem:
• Daňový řád: Včasnost podání žaloby proti nezá-

konnému zahájení kontroly
• Daňový řád: Nutnost vydat výzvu k podání doda-

tečného daňového přiznání v  případě doměření 
daně podle pomůcek

• Daň z  příjmů: Pokuta za opožděné tvrzení daně 
v případě, že poplatník nebyl povinen podávat da-
ňové přiznání

• Daň z přidané hodnoty: K jakému okamžiku se po-
suzuje chybějící daň

Jednou z nejdůležitějších součástí pro výkon podni-
katelské činnosti je majetek, který nám slouží k do-
sahování a  zajišťování příjmů. Od 1. 1. 2021 došlo 
k poměrně výrazným daňovým změnám v oblasti ma-
jetku, které mají vliv na celou řadu okolností, jako jsou 
např. odpisy majetku apod. Od 1. 1. 2021 byla záro-
veň zrušena daňová kategorie nehmotného majetku 
a nehmotný majetek se bude do daní implementovat 
na základě účetních předpisů. Nepřehlédněte proto 
odpovědi na zajímavé dotazy, které se týkají právě 
majetku v podnikání z pohledu daní a účetnictví, 
v archivu jednoho z našich online rozhovorů.

ZOBRAZIT

Daňový řád – komentovaný aktuálně 
k 1. 6. 2021
JUDr. Ing. Radan Tesař JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

Připravili jsme pro Vás praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, kte-
rý zachycuje aktuální legislativu tohoto předpisu daňového práva a je doplněn i o ak-
tuální judikaturu. Autoři komentáře jsou odborníci z praxe. JUDr. Mgr. Petra Nováková 
PhD. je členkou Legislativní rady vlády České republiky, disciplinárního výboru Rady 
pro veřejný dohled nad auditem, pracovní skupiny na daňový proces při Minister-
stvu fi nancí a redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců. Aktivně publikuje 
a přednáší na témata z daňového práva a veřejné správy. JUDr. Ing. Radan Tesař je 
advokátem zapsaným u České advokátní komory, soudním znalcem (se specializací na 
daně, cla a odvody, fi nanční analýzy a rozbory hospodaření obchodních korporací, do-
davatelsko-odběratelské vztahy a účetní evidence) a rovněž insolvenčním správcem.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/tv
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavanirs/judikat-autorsky-zpracovany/stav_dokumentu/aktualni
https://www.daneprolidi.cz/online-rozhovor/majetek-v-podnikani-z-pohledu-dani-a-ucetnictvi-online-rozhovor.htm
https://www.daneprolidi.cz/ebook-detail/danovy-rad-komentovany-aktualne-k-1-6-2021-e-kniha.htm
https://www.daneprolidi.cz/online-rozhovor/novela-zakona-o-dph-od-1-7-2021-online-rozhovor.htm
https://www.daneprolidi.cz/list-ebooks.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/dpl-moje-bonusy.htm
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Na závěr této rubriky ještě dodáváme, že další důleži-
té informace, které se týkají například i novely zákona 
o DPH od 1. července 2021, uvádíme v části Stanovis-
ka a sdělení institucí ČR. Aktuálně tam můžete najít:

• Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektro-
nického obchodování (e-commerce) s plánovanou 
účinností od 1. 7. 2021

• Daň z přidané hodnoty se u zásilek nízké hodnoty 
od července nebude vybírat

• Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021
• Nákup vybraných výrobků v  internetových obcho-

dech se sídlem v jiném členském státě Evropské unie
• Změna výkladu při posuzování lhůty pro uplatnění 

nároku na vrácení daně v návaznosti na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
Připomínáme, že do 15. července je splatná záloha na daň silniční za 2. čtvrtletí roku 2021 a také že 20. čer-
venec je termínem pro podání daňového přiznání a splatnost daně k MOSS. Dodáváme ještě, že do 26. čer-
vence má poplatník daně uvedený v § 1 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her – zpravidla provo-
zovatel hazardních her, povinnost podat daňové přiznání daně z hazardních her za 2. čtvrtletí 2021, přičemž 
dané datum je i termínem splatnosti daně.

Do 30. července je zas osoba uvádějící paliva na český trh dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
povinna podat oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatit související jistotu.

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

PŘIPRAVUJEME
Oznamujeme také, že se už můžete těšit na další dva bonusy, které pro Vás během letních měsíců připravuje-
me. Konkrétně se bude jednat o dvě publikace ve formátu pdf, přičemž první bonus se bude věnovat otázkám 
a odpovědím z účetnictví a daní, které byly položeny našim odborníkům. Dotazy se týkají různých oblastí, 
kterými jsou:

• Vše z daní a účetnictví od 1. 1. 2021

• Daňový balíček 2021

• Dodání zboží a poskytnutí služeb v návaznosti na zákon o DPH

• Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021

• Majetek v podnikání z pohledu daní a účetnictví

Druhý bonus se bude zabývat otázkami a odpověďmi z pracovního práva. Věříme, že odpovědi na dané otáz-
ky budou pro Vás užitečné a poskytnou Vám potřebné a aktuální informace.

OTÁZKY MĚSÍCE

» Dárkové poukazy
Otázka:
Ve společnosti – zahradnictví obchod – poskytují 
dárkové poukazy na květiny např. 500 Kč, v případě 
zakoupení dárkového poukazu odvede fi rma DPH 
15 % a  při samém nákupu květin se jen odepíše 
dárkový poukaz, v případě nad uvedenou částkou 
rozdíl doplatí a odvede se daň. Jak postupovat dle 
DPH, když je poukázka za 500 Kč, ale zákazník si 
bude chtít koupit nejen květiny za 15 %, ale třeba 
i substrát, který má DPH 21 %?

Odpověď:
Jedná se o problematiku poskytování poukazu.

Poukazem se podle § 15 zákona o DPH rozumí listina, 
se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úpla-
tu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí 
služby s tím, že na této listině je uvedeno, jaké zboží 
má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnu-
ta, nebo osoba, která má uskutečnit dodání tohoto 
zboží nebo poskytnutí této služby.

Rozlišuje se jednoúčelový a víceúčelový poukaz.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6436116&f=2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-187
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-187#f5830179
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-cervenec-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-cervenec-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/stanoviska
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/stanoviska
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Jednoúčelový poukaz je podle §  15 odst.  2 zákona 
o DPH poukaz, u  kterého jsou v okamžiku jeho vy-
dání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které 
se vztahuje, známy alespoň tyto údaje: sazba daně 
a místo plnění.

Dodání jednoúčelového poukazu se pro účely daně 
z  přidané hodnoty považuje podle §  15a zákona 
o DPH za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž 
se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou 
k dani, jejímž jménem je dodání provedeno.

Pokud tedy v uvedeném případě prodává plátce jedno-
účelový poukaz na prodej květin, musí na něm být uve-
deno, že zbožím, které lze na základě poukazu vydat, jsou 
květiny a v takovém případě přizná plátce daň z přidané 
hodnoty v sazbě daně 15 % prodejem tohoto poukazu.

Skutečně předání květin na základě tohoto jednoúče-
lového poukazu se již nepovažuje za dodání zboží.

Kromě jednoúčelového poukazu může plátce také 
prodávat víceúčelový poukaz.

Víceúčelovým poukazem je podle § 15 odst. 3 zákona 
o DPH jiný poukaz než jednoúčelový.

Prodej víceúčelového poukazu se podle § 15b odst. 1 
zákona o DPH nepovažuje za dodání zboží nebo po-
skytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje a  teprve 
až skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí 
služby na základě víceúčelového poukazu se považu-
je za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se 
poukaz vztahuje.

Z toho vyplývá, že pokud plátce prodává poukaz, na 
kterém není uvedena sazba daně za zboží, které má 
být na základě tohoto poukazu vydáno, a místo plně-
ní, v uvedeném případě se může jednat o poukaz na-
příklad na jakékoliv zboží zakoupené v zahradnictví, 
jedná se o víceúčelový poukaz.

V takovém případě při prodeji tohoto poukazu nevzni-
ká plátci povinnost přiznat daň z přidané hodnoty.

Tato povinnost plátci vznikne až prodejem jednotlivé-
ho zboží na základě tohoto víceúčelového poukazu, 
a sice v příslušných sazbách daně z přidané hodnoty.

» Akruální princip v případě úroků 
s odloženou dobou splatnosti
Otázka:
Budou se účtovat do nákladů roku 2020 úroky 
z bankovních úvěrů s odloženou dobou splatnosti 
do roku 2021 (březen 2021)? Bude to mít nějaký do-
pad na daně z příjmů? O vypočtené a neuhrazené 
úroky se zvyšuje dlužná částka (jistina), která se pak 
od okamžiku zahájení splácení (22. 3. 2021) snižuje 
dle nového platebního kalendáře o nově stanovené 
splátky jistiny a nově jsou rovněž vypočteny úroky 
jako součást celkové měsíční splátky.
Účetní se domnívá, že neuhrazené úroky za dobu 
pozastavení splátek roku 2020 by se měly připočítat 
do dlužné jistiny úvěru a o úrocích v roce 2020 vů-
bec neúčtovat. Úroky účtovat až při jejich splácení 
v roce 2021. Je to tak správné?

Odpověď:
Úroky v roce 2020 vznikly, ovšem byla pouze posunu-
ta lhůta splatnosti. To znamená, že v roce 2020 vznikly 
(tj. byly předepsané) úroky z nesplacené jistiny, při-
čemž doba splatnosti těchto úroků byla stanovena 
na rok 2021. Rozhodující je vždy právní nárok vzniku 
daného závazku, který v tomto případě nepochybně 
vznikl již v roce 2020. Toto je hlavní princip akruálního 
způsobu účtování, tj. přiřazení nákladu a výnosu do 
daného účetního období.

Tato situace je podobná prodeji zboží na přelomu roku 
2020/2021 s odloženou dobou splatnosti faktury, při-
čemž úroky za odloženou dobu splatnosti vzniklé od 
data prodeje do konce roku 2020 představují účetní 
náklad roku 2020 bez ohledu na to, zda byly uhrazeny.

DOPORUČUJEME
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II.

V předchozím článku jsme se věnovali historii vývoje Mezinárodních standar-
dů účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS), 
organizacím zapojeným do jejich tvorby a schvalování, zrekapitulovali jsme si 
veškeré dosud vydané standardy a související výkladové interpretace. Dnes 
zaměříme svou pozornost na ostatní ofi ciální dokumenty publikované Radou 
pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, 
IASB), které dotvářejí systém IFRS.

Předmluva ke standardům IFRS (Preface to International Financial Reporting 
Standards) se poprvé objevila na scéně již v  roce 1975, její poslední úpravy 
byly provedeny v prosinci 2018. Zjednodušeně řečeno, předmluva vysvětlu-
je rozsah, pravomoci a časový průběh procesu zavádění standardů IFRS. Od-
kazuje na Koncepční rámec pro účetní výkaznictví a připomíná, že standardy 
IFRS byly vytvořeny pro zpracování účetních závěrek pro všeobecné účely, aby 
tyto mohly poskytovat užitečné informace potřebné investory, věřiteli a další-
mi stranami k jejich ekonomickému rozhodování. Předmluva také konstatuje, 
že prvotním jazykem jakéhokoli dokumentu IFRS je angličtina, přičemž IASB 
může schválit a licencovat vydání dokumentů i v jiném jazyce.

číst článek
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Novela zákona o DPH 2021
Připravili jsme pro Vás výběr toho nejzajímavějšího k novele zákona o DPH 
v roce 2021. Vyberte si mezi odbornými texty, on-line rozhovorem, nebo na-
příklad videoškolením.

Odborné texty:

• Zvláštní režim jednoho správního místa

• Přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH navržených s účinností od 
1. července 2021 (I. část)

• Zvláštní dovozní režim jednoho správního místa dle návrhu novely ZDPH

• Provozovatelé elektronického rozhraní a  jejich povinnosti pohledem vy-
světlivek Evropské komise – procvičení na příkladech

• Dovoz a prodej dovezeného zboží – zvláštní režim pro přiznání a odvod 
DPH při dovozu

• Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní – ručení 
za zaplacení daně a změna odpovědnosti za úhradu daně dle návrhu nove-
ly ZDPH

číst článek

Operativní a fi nanční leasing vozidla
V článku se zabýváme daňovým řešením nájmu u  operativního leasingu 
a úplaty u fi nančního leasingu z hlediska daňově uznatelných výdajů. Ukážeme 
si rovněž daňové řešení převedení vlastnického práva předmětu fi nančního 
leasingu na uživatele a daňové řešení prodeje předmětu operativního leasin-
gu nájemci. Výše uvedené aplikujeme na operativní a fi nanční leasing vozidla.

Řešením nájmu se zabývají ustanovení § 2201 až § 2331 ObčZ, přičemž obec-
ná ustanovení k nájmu nalezneme v § 2201 až § 2234 ObčZ. Pronajmout lze 
věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Nájmem dopravního prostředku 
se zabývají ustanovení § 2321 až § 2325 ObčZ. Nájemní smlouvou se prona-
jímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního pro-
středku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pronajímatel 
odevzdá nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady v ujednané 
době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Nájemce zaplatí ná-
jemné po ukončení užívání dopravního prostředku; je-li však nájem ujednán 
na dobu delší než tři měsíce, platí nájemce nájemné ke konci každého kalen-
dářního měsíce. Nájemce udržuje dopravní prostředek ve stavu, v  jakém jej 
převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pronajímatel nahradí nájem-
ci náklady, které nájemce vynaložil na údržbu; neuplatní-li nájemce toto právo 
u pronajímatele do tří měsíců od vynaložení nákladů, právo zanikne.

číst článek

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – základní přehled změn 
a novinek

Nový zákon o  evidenci skutečných majitelů vyšel ve Sbírce zákonů dne 
3. 2. 2021 pod číslem 37/2021 Sb. (dále také „zákon o evidenci skutečných ma-
jitelů“ či „ZESM“). Účinnosti nová právní úprava nabyla dne 1. 6. 2021 a nahra-
dila tak dosavadní pravidla, která tuto oblast regulovala, konkrétně pátou část 
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
a o evidenci svěřenských fondů (dále také „rejstříkový zákon“) a příslušných 
částí zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti (dále také „AML zákon“).

Cílem následujícího textu je poukázat na nejvýznamnější změny, které nová 
právní úprava přináší, a ukázat, jaké dopady zákon bude mít na praxi.

číst článek
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Rezervy na opravu hmotného majetku
V textu si odpovíme na některé otázky, týkající se vytváření rezerv na opra-
vy hmotného majetku u podnikatele anebo pronajímatele a uvedeme si blíže 
podmínky pro vytváření těchto rezerv, aby se staly u poplatníka daňově uzna-
telným výdajem (nákladem). V závěru se zamyslíme nad možností využít tvor-
by rezerv na opravu hmotného majetku pro optimalizaci daňové povinnosti 
poplatníka.

V § 24 odst. 2 písm. i) ZDP se uvádí, že daňově uznatelným výdajem (nákla-
dem) poplatníka daně z příjmů (u fyzických osob jde o poplatníka s příjmy ze 
samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP a o poplatníka s příjmy z nájmu 
zdaňované dle § 9 ZDP) jsou rezervy, jejichž způsob tvorby a výši pro daňo-
vé účely stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů (dále ZoR). Jedná se o tzv. zákonné rezervy, k nimž patří: rezervy na 
opravy hmotného majetku vymezené v § 7 ZoR, rezerva na pěstební činnost 
dle § 9 ZoR, ostatní rezervy specifi kované v § 10 ZoR (rezerva na odbahnění 
rybníka, rezerva na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou, rezerva 
na vypořádání důlních škod, rezerva na zajištění rekultivace a následné péče 
o skládku ad.) a rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 dle § 11a až 11c ZoR. Dále tento zákon ob-
sahuje tvorbu bankovních rezerv a rezerv v pojišťovnictví.

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. Naši obchodní zástupci se 
s Vámi rádi spojí. Kontaktujte je.

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