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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a některé další 
zákony
V Sbírce zákonů byl s  účinností od 1. ledna 2022 
(s  výjimkou některých ustanovení) zveřejněn zákon 
č. 286/2021 Sb., kterým dochází ke změně občanské-
ho soudního řádu, exekučního rádu a k změně ně-
kterých dalších zákonů. V důvodové zprávě se uvádí, 
že hlavním cílem zákona je řešení problémů týkajících 
se vícečetných exekucí a zvýšení ochrany práv účast-
níků či osob zúčastněných na řízení o výkonu rozhod-
nutí a exekučním řízení zejména v oblasti náhrady ná-
kladů plátce mzdy spojených s výkonem rozhodnutí 
srážkami ze mzdy.

Současná právní úprava totiž dostatečně neumožňu-
je v oblasti vícečetných exekucí řešit problémy spoje-
né s tím, že jednotlivá řízení mohou být vedena vůči 
jednomu povinnému několika soudními exekutory, 
a existuje tak mnohost pohledávek. Ze statistik Exe-
kutorské komory ČR vyplývá, že počet takových exe-
kucí v čase roste, přičemž pravděpodobnost úspěšné-
ho provedení vícenásobné exekuce s každým dalším 
exekučním titulem klesá. Na základě současné úpra-
vy také není možné nahradit plátci mzdy, který je ze 
zákona povinen provádět stanovené úkony srážkami 
ze mzdy, ani částečně náklady, které mu s touto čin-
ností vznikají.

Bylo proto nutné přijmout takovou právní úpravu, 
v rámci které bude celý systém exekucí odbřemeněn 
od exekucí bezvýsledných. Soudní exekutoři a povin-
ní, kteří nemají majetek umožňující uhrazení vymáha-
ných pohledávek, by neměli být zatěžováni marnými 
exekucemi. Oprávnění by zas měli být motivování 
k tomu, aby exekuční řízení v případě, kdy je pravdě-
podobné, že skončí bezvýsledně, nezahajovali. Také je 

nutné do občanského soudního řádu a exekučního 
řádu zařadit úpravu náhrady nákladů plátce mzdy 
spojených s prováděním úkonů při výkonu rozhodnu-
tí nebo exekuci srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu, 
kterými je například výpočet základní částky, srážek 
souvisejících s  vymáháním pohledávek či vyplácení 
srážek oprávněnému.

Důvodová zpráva

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech 
a řešení krize na fi nančním trhu, ve 
znění pozdějších předpisů a další 
související zákony
Jedním z  předpisů, který za uplynulý měsíc nabyl 
účinnost, je zákon č. 298/2021 Sb., kterým dochází ke 
změně zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postu-
pech a  řešení krize na fi nančním trhu, ve znění poz-
dějších předpisů, zákona č. 256/2004 Sb., o podniká-
ní na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 
zákona č. 5/2019 Sb.
Důvodem je implementace pravidel, která byla zave-
dena směrnicí Evropského parlamentu a  Rady (EU) 
2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění 
směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěro-
vých institucí a investičních podniků absorbovat ztrá-
ty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES do 
české legislativy.

Cílem právní úpravy je zvýšení efektivnosti regulator-
ního rámce pro řešení krizí a odolnosti regulovaných 
subjektů vůči případným ekonomickým otřesům, 
a  přispět tak k  zajištění stability celého fi nančního 
systému. Hlavní změny se týkají:
• vymezení osoby podléhající řešení krize,
• minimálního požadavku a vnitřního minimálního 

požadavku,
• prodeje podřízených způsobilých závazků nepro-

fesionálním zákazníkům,
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• smluvního uznání odpisu a konverze,
• pravomoci ČNB uplatnit nástroj moratoria.

Daný zákon nabyl účinnosti dne 14. 8. 2021 s výjim-
kou některých ustanovení, které jsou účinné od 1. led-
na 2024.

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších předpisů a zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů
Od 1. 9. 2021 je účinný zákon č. 300/2021 Sb., kte-
rým dochází ke změně notářského řádu a  zákona 
o správních poplatcích. Jednou z hlavních změn, kte-
ré zákon přináší, je zřízení Evidence ověřených podpi-
sů a Sbírky dokumentů, které budou vedeny Notář-
skou komorou ČR a budou se v nich nacházet údaje 
o legalizacích provedených notáři a o notářských zá-
pisech. Navrhuje se také zřízení veřejného dálkového 
přístupu k daným systémům, kde bude možno ověřit 
pravost ověřovací doložky a notářského zápisu.

V souvislosti se zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na 
digitální služby, dochází k  umožnění sepsání notář-
ského zápisu v elektronické podobě, což má význam 
zejména pro obchodní korporace například v případě 
rozhodnutí orgánů právnických osob a zápisů do ve-
řejných rejstříků. Taková elektronizace notářství při-
náší zvýšení kvality podnikatelského prostředí. Bude 
také možné prokazování totožnosti dálkovým způ-
sobem bez fyzické přítomnosti účastníků prostřed-
nictvím prostředků pro vzdálenou identifi kaci a  au-
tentizaci a  místo vlastnoručních podpisů účastníků 
notářského zápisu bude možné využití uznávaného 
elektronického podpisu.

V rámci změn zákona o správních poplatcích dochá-
zí k navýšení správního poplatku za legalizaci justič-
ních veřejných listin určených k použití v cizině formou 
vyznačení apostilní doložky a konzulárního právního 
poplatku písm. e) položky 150 Sazebníku ze 100 Kč na 
300 Kč a také zakotvení poplatku pro ověření podpisu 
za účelem použití v cizině.

» Zákon o občanských průkazech
Dne 2. srpna nabyl účinnost i zákon č. 269/2021 Sb., 
který upravuje práva, povinnosti a působnost na úse-
ku občanských průkazů a který navazuje na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 
20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totož-
nosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných 
občanům Unie a  jejich rodinným příslušníkům, kteří 
vykonávají své právo volného pohybu. Podle uvede-
ného nařízení se do občanských průkazů zavádí bio-
metrické údaje (zobrazení obličeje a dva otisky prstů) 
na dostatečně zabezpečeném paměťovém médiu.

Návrh zákona však přináší mnoho významných změn, 
mezi které patří například:
• změna doby platnosti občanských průkazů vydá-

vaných občanům mladším 15 let,
• změna doby platnosti dočasných občanských prů-

kazů,
• přehodnocení obsahu údajů uvedených v občan-

ských průkazech,
• možnost podání žádosti o vydání občanského prů-

kazu a  jeho převzetí u pověřeného zastupitelské-
ho úřadu,

• možnost ponechat si úředně znehodnocený ob-
čanský průkaz,

• úprava některých povinností, lhůt a přestupků na 
úseku občanských průkazů

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.
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Rádi bychom Vás informovali o tom, že Národní účet-
ní rada na svém zasedání schválila text interpretace 
I-46 Účetní řešení uvolněného a  vypořádacího 
podílu v s. r. o. a vypořádacího podílu v družstvu 
a její zpracovatelem je Ing. Jiří Pelák, Ph.D. Cílem této 
interpretace je sjednocení účetního řešení uvolněné-
ho a vypořádacího podílu pro scénáře, které vycháze-
jí z právní úpravy uvolněného a vypořádacího podílu 
obsažené zejména v § 36 a v § 212–215 zákona o ob-
chodních korporacích. Vybranou část interpretace 
I–46 uvádíme v  následující častí, přičemž její kom-
pletní znění si můžete prohlédnout na našem portále 
v sekci Interpretace NÚR.

I-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího 
podílu v s. r. o. a vypořádacího podílu v druž-
stvu

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, 
aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účet-
nictví a  fi nanční situace účetní jednotky (zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Za vede-
ní účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato 
interpretace není právně závazným stanoviskem, 
pouze vyjadřuje odborný názor Národní účet-
ní rady a může být aplikována pouze v kontextu 
s Předmluvou Národní účetní rady k  interpreta-
cím českých účetních předpisů. Postup popsaný 
v této interpretaci poskytuje účetní jednotce ná-
vod v případech, kdy má jejich aplikace význam-
ný dopad na informace uvedené v účetní závěrce 
a kdy informační přínosy jsou větší než náklady 
nutné na jejich získání.

POPIS PROBLÉMU:

1. V praxi se lze setkat s různými přístupy k účet-
nímu řešení uvolněného a  vypořádacího podílu 
ve společnosti s ručením omezeným a v družstvu. 
Hlavní příčinou je chybějící úprava v  účetních 
předpisech. Přímo se uvolněného a  vypořáda-
cího podílu dotýká jen účetní standard pro pod-
nikatele č. 12 – Změny vlastního kapitálu v odst. 
3.2.2., ze kterého lze na řešení vybraných případů 
usuzovat, ale který se však primárně zaměřuje na 
zvláštní případ výplaty vypořádacího podílu jinak 
než v penězích.

2. Cílem této interpretace je sjednocení účetního 
řešení uvolněného a  vypořádacího podílu pro 
scénáře, které vycházejí z právní úpravy uvolně-
ného a  vypořádacího podílu obsažené zejména 
v § 36 a v § 212–215 zákona o obchodních kor-
poracích („ZOK“).

3. Tato právní úprava vyvolává následující účetní 
otázky:

a) Jak se účtuje o vzniku uvolněného podílu?

b) Jak se účtuje o prodeji uvolněného podílu?

c) Jak se účtuje o vzniku vypořádacího podílu?

d) Jak se účtuje o úhradě vypořádacího podílu, ze-
jména v případě, kdy se nepodaří prodat uvol-

něný podíl (§ 214 odst. 1), kdy je uvolněný po-
díl nepřevoditelný jeho převoditelnost vylučuje 
společenská smlouva (§ 213 odst. 1)?

e) Jak se účtuje o převodu uvolněného podílu na 
společníky, poté, co byl vypořádací podíl vypla-
cen (§ 215 odst. 1)?

f) Jak se účtuje snížení vkladu společníka, jehož 
účast ve společnosti zanikla, včetně situace, 
kdy výše vypořádacího podílu nebude odpoví-
dat podílu na účetní hodnotě vlastního kapitá-
lu, přičemž může nastat i situace že disponibilní 
zdroje ve vlastním kapitálu budou nižší než vy-
pořádací podíl?

g) Jak se při vypořádání družstevníka postupuje 
v případě družstev?

h) Jak se postupuje, když vypořádání společníka 
je spjato s přistoupením nového společníka?

4. Z důvodu pokrytí problematiky nepeněžní 
úhrady vypořádacího podílu v  českých účetních 
standardech tato interpretace pokrývá pouze vy-
pořádání společníka v penězích.

ŘEŠENÍ:

Vypořádání prostřednictvím uspokojení z vý-
těžku z prodeje uvolněného podílu (postup dle 
§ 212 odst. 1 a § 213)

5. Je-li při vypořádání společníka postupováno dle 
§ 213, o zániku účasti společníka ve společnosti 
(tj. o uvolnění podílu) se neúčtuje. Uvolnění po-
dílu tedy nevede k zaúčtování nebo snížení vlast-
ního kapitálu, vykázání dluhu vůči společníkovi 
ani k vykázání pohledávky z očekávaného prode-
je uvolněného podílu. To se netýká případných 
změn v  podrozvahové evidenci, jejichž cílem je 
označení dosavadního „běžného“ podílu společ-
níka na základním kapitálu za uvolněný.

6. V okamžiku prodeje uvolněného podílu se za-
účtuje dluh vůči společníkovi, a to ve výši výtěžku 
z tohoto prodeje sníženém o náklady a započtené 
pohledávky dle § 213 odst. 3, pokud toto snížení 
účetní jednotka provede. V okamžiku prodeje je 
také zaznamenána obdržená protihodnota resp. 
nárok na její obdržení (pohledávka).

7. Je-li k vyplacení společníkovi určena jiná část-
ka než částka dle odst. 6 (např. v důsledku tzv. 
korektivu spravedlnosti na základě zákona nebo 
rozhodnutí soudu), tento rozdíl se zúčtuje přímo 
proti vlastnímu kapitálu, tj. nikoli jako výnos nebo 
náklad běžného období.

Pravidelně také aktualizujeme a zveřejňujeme sděle-
ní různých institucí, kterými jsou například Finanční 
správa, Celní správa, ČNB nebo Ministerstvo fi nancí, 
a to v části Stanoviska a sdělení institucí ČR, v rámci 
níž přinášíme například informace o:
• zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí 

a další dítě,
• studentských brigádách a daních,
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• nové výzvě z  programu COVID – Kultura, která 
podpoří organizátory akcí s propadem příjmů o 50 
procent,

• diskontní, lombardní a REPO sazbě České národní 
banky.

Přidány byly také další autorsky zpracované judiká-
ty, kterými jsou:
• Daň z přidané hodnoty: Odměna předsedy před-

stavenstva a DPH

• Daň z přidané hodnoty: Ústní smlouva, vědomost 
o daňovém podvodu

• Daň z příjmů: Zmrzlé rostliny a jejich uznání do da-
ňových výdajů

• Daňový řád: Formální zahájení kontroly a uplynutí 
prekluzivní lhůty

• Daň z příjmů: Zemřelý jednatel dodavatele nesni-
žuje důkazní břemeno odběratele

PŘIPRAVUJEME
Ve spolupráci s našimi odborníky pro Vás chystáme nová videoškolení, v rámci kterých se můžete těšit napří-
klad na téma Audit, Daňová kontrola či Novinky v oblasti daně z přidané hodnoty. Přednášejícími budou 
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Ing. Jana Ledvinková a Bc. Tomáš Krůl. Videoškolení budou postupně přidávána 
na náš portál a věříme, že pro Vás budou užitečná.

Rovněž s potěšením oznamujeme, že od září zase začínáme s oblíbenými online rozhovory, které budeme re-
alizovat opět prostřednictvím zadávání dotazů do formuláře, který je v daném termínu přístupný přímo v člán-
ku, ve kterém se rozhovor uskutečňuje. Poradce odpovídá na Vaše otázky přímo v průběhu online rozhovoru 
a následně odpoví i dodatečně na všechny otázky, které byly v tomto čase přijaté prostřednictvím formuláře. 
Naši autoři se těší, že mohou opět zodpovídat Vaše dotazy, a poskytovat Vám tak odborné a aktuální informa-
ce. Připomínáme také, že záznam otázek a odpovědí z již realizovaných online rozhovorů naleznete na našem 
portálu v archivu online rozhovorů.

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
Upozorňujeme, že datum 15. září je termínem pro platbu čtvrtletní zálohy na daň z příjmů za 3. čtvrtletí 
a také že 30. září je termínem pro žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH. V případě neuhrazení 
daně či zálohy vzniká úrok z prodlení – ročně výše repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 15 procentních 
bodů, platné pro první den kalendářního pololetí.

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

NAŠI ODBORNÍCI
V srpnovém vydání Daňových novin bychom Vás rádi blíže seznámili s dalším z našich autorů, který pravidelně 
přispívá na náš portál odbornými články či autorsky zpracování judikáty, a to s panem Ing. Zdeňkem Burdou.

Ing. Zdeněk Burda je daňový a účetní poradce. Po absolvování Vysoké školy ekonomické 
v Praze působil několik let v odborném školství. Od roku 1995 je členem Komory daňo-
vých poradců, kde postupně působil v disciplinární komisi i v Prezidiu KDP. Nyní je členem 
sekce správy daní a zkušebním komisařem KDP. V současnosti je jednatelem společnosti 
BD Consult, s. r. o. zaměřené na daňové poradenství a zastupování klientů při sporech se 
správci daně (včetně soudních řízení). Má za sebou bohatou publikační a přednáškovou 
činnost.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-zari-2021.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2550341
https://www.daneprolidi.cz/list/online-rozhovor.htm
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavanirs/judikat-autorsky-zpracovany/stav_dokumentu/aktualni
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavanirs/judikat-autorsky-zpracovany/stav_dokumentu/aktualni
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OTÁZKY MĚSÍCE

» Dodání zboží do jiného členského státu
Otázka:
Česká fi rma, plátce DPH, prodává vysokozdvižný 
vozík fi rmě se sídlem v Chorvatsku, která je v Chor-
vatsku registrovaná k dani. Částka za vozík je 1 mil. 
korun.

Jak bude postupovat prodávající? A kupující?

Odpověď:
Jedná se o dodání zboží do jiného členského státu.

Podle § 13 odst. 2 zákona o DPH se dodáním zboží 
do jiného členského státu rozumí dodání zboží, kte-
ré je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného 
členského státu.

Při splnění podmínek §  64 zákona o DPH se jedná 
o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet 
daně. Podmínkou je, že plátce zná daňové identifi kač-
ní číslo kupujícího, zboží je fyzicky přepraveno do jiné-
ho členského státu a plátce uvede hodnotu plnění do 
souhrnného hlášení.

Plátce uvede dodání zboží do jiného členského státu 
do souhrnného hlášení pod kódem „0“.

Důležité je dostatečné prokázání přepravy zboží do 
jiného členského státu. Přepravu zboží může usku-
tečnit dodavatel nebo jím zmocněná třetí osoba nebo 
pořizovatel nebo jím zmocněná třetí osoba.

Tato přeprava zboží je dostatečně prokázána, pokud 
má plátce k  dispozici důkazní prostředky uvedené 
v čl. 45a směrnice Rady 282/2011.

Pokud je přeprava poskytnuta prodávajícím: prodá-
vající má alespoň dva důkazy z čl. 45a odst. 3 písm. a) 
– podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný 
list, faktura za leteckou přepravu, faktura od doprav-
ce zboží nebo jeden z těchto uvedených, nebo jeden 
z písm. a) + jeden důkazní prostředek z písm. b) – po-
jistka, potvrzení o  zaplacení přepravy, úřední doku-
ment, potvrzení notářem o přepravě zboží, potvrzení 
skladovatele, písemné potvrzení od pořizovatele.

Pokud je přeprava poskytnuta kupujícím: písemné 
potvrzení od pořizovatele s náležitostmi podle čl. 45a 
směrnice Rady 282/2011 + dva důkazy z písm. a) – po-
depsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, 
faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce 
zboží, nebo jeden z písm. a) v kombinaci s písm. b) – 
pojistka, potvrzení o  zaplacení přepravy, úřední do-
kument, písemné potvrzení o převzetí zboží pořizo-
vatelem.

Navíc ještě písemné potvrzení pořizovatele – do 10 
dnů následujícího měsíce.

» Dar fyzické osobě postižené tornádem
Otázka:
Zadání se týká toho, jak je to s dary postiženým tor-
nádem:
– zda a  jak se daní fi nanční dary přijaté fyzickou 

osobou od dárce převzaté na bankovní účet;
– je třeba na přírodní katastrofy či tornáda nějaká 

výjimka či osvobození od darovací daně, nebo je 
nutné danit v daňovém přiznání za rok 2021?

Odpověď:
Fyzické osoby osvobodí od daně z příjmů bezúplat-
né příjmy, mezi které patří i peněžní dary (a to i na 
běžném účtu), pokud dárcem je příbuzný v linii přímé 
(rodiče, děti) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, 
strýce, tetu, synovce, neteř, manžela, manžela dítěte, 
dítě manžela, rodiče manžela, nebo manžela rodi-
čů. V další skupině dárců, jejichž dary budou také od 
daně osvobozené, je osoba, se kterou obdarovaný žil 
nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před 
získáním daru ve společně hospodařící domácnosti 
a z tohoto důvodu pečoval o domácnost, nebo byl na 
tuto osobu odkázán výživou.

Je-li dárce v  jiném vztahu k obdarovanému, dar pří-
jemce zdaňuje jako ostatní příjem podle §  10 ZDP 
v  daňové přiznání bez možnosti uplatnění výdajů, 
které by příjem snížily.

Skutečnost, že se dar vztahuje k postiženému torná-
dem, na výše uvedených závěrech nic nemění.

DOPORUČUJEME

DPH u vývozu zboží
Vývozem zboží se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí výstup 
zboží z území Evropské unie na území třetí země.

Vývozcem se rozumí osoba usazená na celním území EU, která má v okamžiku, 
kdy je přijímáno prohlášení, uzavřenou smlouvu s příjemcem ve třetí zemi a je 
oprávněna určit, že má být zboží dopraveno do místa určení mimo celní území 
EU, dále se vývozcem rozumí soukromá osoba přepravující zboží, jež má být 
vyvezeno, jestliže se toto zboží nachází v  jejím osobním zavazadle nebo se 
vývozcem rozumí v jiných případech osoba usazená na celním území EU, která 

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1458009
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548377&f=2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#p64
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dph-u-vyvozu-zbozi.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
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je oprávněna určit, že má být zboží dopraveno do místa určení mimo celní 
území EU.

Podle celních předpisů se deklarantem rozumí osoba, která podává celní pro-
hlášení nebo jiné oznámení vlastním jménem, nebo se deklarantem rozumí 
osoba, jejímž jménem je toto prohlášení nebo oznámení podáno.

Vývoz zboží tak může být uskutečněn vlastníkem zboží, který jedná při vývozu 
zboží vlastním jménem, nebo může být vývoz zboží uskutečněn přímým zá-
stupcem nebo nepřímým zástupcem.

Přímý zástupce jedná při vývozu zboží jménem a ve prospěch zastoupeného, 
nepřímý zástupce jedná vlastním jménem ve prospěch zastoupeného.

Celním prohlášením se rozumí úkon, jímž osoba předepsanou formou a způ-
sobem projevuje vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu.

číst článek

Legislativní požadavky na podnikatele pro zahájení podnikání
V článku se zabýváme podstatnými legislativními požadavky pro zahájení pod-
nikání. Jsou určeny základní požadavky obecně platné pro podnikání fyzických 
osob (dále jen FO), vysvětleny některé pojmy a jejich legislativní úprava u práv-
nických osob (PO). Rozhodující pro podnikatelský úspěch je z právního i ekono-
mického hlediska především správná volba právní formy podnikávání. Každá 
z nich má určité legislativní požadavky i dopady. Zvláštní pasáž lekce je věno-
vána důležitým výňatkům ze zákona o ochraně spotřebitele, neboť podnikatel, 
dříve, než začne podnikat, by měl znát své povinnosti vůči svým odběratelům, 
zákazníkům, kupujícím.

V článku jmenujeme základní legislativní požadavky při zahájení podnikání, 
zabýváme se volbou právní formy podnikání i právními otázkami provozování 
fi rmy. Zvláštní pozornost věnujeme povinnostem podnikatele při prodeji, po-
skytování služeb, přepravě a dalších činnostech fi rmy.

V České republice existuje asi 6 000 platných zákonů, k tomu je třeba připočítat 
ostatní formy právních norem, jako jsou vyhlášky, nařízení, předpisy atd. To 
je počet právních norem, který nemá šanci běžný občan ani číst, nechtíc jim 
porozumět. Naštěstí ne všechny se týkají podnikání. Ale i tak je výčet právních 
norem, o kterých by měl podnikatel vědět, poměrně rozsáhlý.

číst článek

Daňové zvýhodnění na dítě 2021 (2022)
Daňové zvýhodnění na dítě patří k jedné z početných slev na dani u poplatníka 
daně z příjmů fyzických osob. Jeho správné uplatnění má však určitá pravidla 
a podmínky stanovené v zákoně o daních z příjmů. To platí jak pro poplatníky 
s příjmy ze závislé činnosti, tak pro podnikatele nebo poplatníky s jakýmiko-
liv zdanitelnými příjmy. Ukážeme si na příkladech základní řešení uplatnění 
správné výše daňového zvýhodnění v roce 2021 (s promítnutím změn na zá-
kladě zákona č. 285/2021 Sb.), a  to v různých situacích – při vyživování více 
dětí v rámci společně hospodařící domácnosti, uplatnění daňového zvýhodně-
ní v rámci uzavřeného manželství, uplatnění daňového zvýhodnění při soužití 
druha s družkou, daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů, 
možnosti daňového zvýhodnění formou slevy na dani nebo daňového bonu-
su, daňové zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti.

Daňovým zvýhodněním na dítě se zabývají tři ustanovení zákona o daních 
z příjmů:

• § 35c – je zde obsažena obecná úprava daňového zvýhodnění,

• § 35d – obsahuje řešení daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze 
závislé činnosti,

• § 38l – obsahuje v odst. 3 až odst. 5 způsob prokazování nároku na daňové 
zvýhodnění u zaměstnavatele.

číst článek

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dph-u-vyvozu-zbozi.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/legislativni-pozadavky-na-podnikatele-pro-zahajeni-podnikani.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/legislativni-pozadavky-na-podnikatele-pro-zahajeni-podnikani.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/clanek/danove-zvyhodneni-na-dite-2021-2022.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1460706&f=2
https://www.daneprolidi.cz/clanek/danove-zvyhodneni-na-dite-2021-2022.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f5111618
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=7200682&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1460733&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1461692&f=2
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Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zá-
kon o účetnictví) požaduje v § 4 odst. 8, aby účetní jednotky dodržovaly při 
vedení účetnictví směrnou účtovou osnovu. Dále zákon o účetnictví uvádí, že 
směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě 
účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu ma-
jetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o vý-
sledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky.

Na podkladě směrné účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit 
účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních pří-
padů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce. V účtovém rozvrhu 
je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin 
směrné účtové osnovy.

V rámci tohoto článku se budeme věnovat účtové skupině 01 – Dlouhodobý 
nehmotný majetek.

číst článek

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. Kon-
takt: ruzicka@pp.cz.

Mzdy pro lidi
Odborný portál pro mzdy a personalistiku.

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

Určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům.

Odběr
Mzdových novin

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/uctova-skupina-01-dlouhodoby-nehmotny-majetek.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6436128&f=2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#f1396332
https://www.daneprolidi.cz/clanek/uctova-skupina-01-dlouhodoby-nehmotny-majetek.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1396258&f=3
https://www.daneprolidi.cz/kontakty-dane-pro-lidi.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/prace-a-mzdy.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/odber-novinek-mpl.htm



