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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Vyhláška o procentním podílu 
jednotlivých obcí na částech 
celostátního hrubého výnosu daně 
z přidané hodnoty a daní z příjmů
Ve sbírce zákonů byla s účinností od 1. září 2021 zve-
řejněna vyhláška č. 313/2021 Sb., kterou se stanovuje 
celkové procento, kterým se obce (s výjimkou Prahy, 
Plzně, Ostravy a Brna) podílejí na části celostátního 
hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) 
zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh 
a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočto-
vém určení daní, a to na 53,662215 %.

V příloze vyhlášky se ve sloupci 9 určuje také pro-
centní podíl obce na částech výnosu daní podle § 4 
odst. 1 písm. b) až f) a písm. i) zákona a v sloupci 11 
procentní podíl obce na části výnosu daně podle § 4 
odst. 1 písm. h) zákona. Danou vyhláškou dochází ke 
zrušení vyhlášky č. 358/2020 Sb.

» Nařízení vlády o postupu notáře při 
legalizaci elektronického podpisu
Dne 1. 9. 2021 nabylo účinnost i  nařízení vlády 
č. 317/2021 Sb., které obsahuje formát a náležitosti 
dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést 
legalizaci elektronického podpisu. Konkrétně v § 2 se 
uvádí, že dokument musí být ve formátu pdf, notář 
(případně jiný pracovník) ho přijme prostřednictvím
a) datového úložiště elektronické aplikace Centrální-

ho informačního systému Notářské komory České 
republiky,

b) elektronické pošty, nebo
c) datové schránky.

Dokument také nesmí obsahovat škodlivý kód a elek-
tronický podpis na něm musí být viditelný. V § 3 je 
zase uvedený postup notáře při provádění legalizace 
na dokumentu v elektronické podobě, který zahrnuje 
připojení ověřovací doložky, kvalifi kovaného elektro-
nického časového razítka a jejich následné spojení.

» Zákon o elektronizaci zdravotnictví
Další legislativní novinkou je zákon č. 325/2021 Sb., 
který s účinnosti od 1. ledna 2022 upravuje elektro-
nické zdravotnictví za použití telekomunikačních 
a informačních technologií a také práva a povinnosti 
pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravot-
nických pracovníků, zdravotních pojišťoven i dalších 
osob a  také působnost Ministerstva zdravotnictví 
v oblasti elektronického zdravotnictví.

Elektronizace zdravotnictví v České republice sice už 
probíhá, avšak současná právní úprava je roztříště-
ná, neucelená a dochází často k používání zastaralých 
technologií. Takový stav znemožňuje efektivní řízení 
systémů elektronického zdravotnictví i  systémové 
zavedení moderních a  společných pravidel ochrany 
osobních údajů a  požadavků kybernetické bezpeč-
nosti. Je proto nutné zavést pravidla na centrální 
úrovni, které povedou k  hospodárnosti, účelnosti 
a efektivitě. V důvodové zprávě se uvádí, že základní-
mi principy nové právní úpravy jsou:
• decentralizované řešení,
• ochrana dat a dobrovolnost implementace,
• respekt k nastaveným procesům ve zdravotnictví,
• respekt k nastaveným rolím institucí,
• ochrana osobních údajů.

Byl přijat i zákon č. 326/2021 Sb., který mění v souvis-
losti se zákonem o elektronizaci zdravotnictví některé 
zákony, a to konkrétně zákon o zřízení ministerstev 
a  jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, zákon o archivnictví a  spisové službě, 
zákon o nemocenském pojištění, zákon o léčivech 
a zákon o zdravotních službách.

» Nařízení vlády k provedení některých 
ustanovení celního zákona v oblasti 
statistiky
Od 13. září je platné nařízení vlády č. 333/2021 Sb., 
kterým se provádějí některá ustanovení celního záko-
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na v rámci statistiky. V jednotlivých přílohách nařízení 
najdete:
• okruh vykazovaných údajů a  náležitosti výkazu 

pro Intrastat, který je dokladem pro vedení sta-
tistiky v oblasti obchodu se zbožím mezi Českou 
republikou a jinými členskými státy Evropské unie,

• vzor výkazu v listinné podobě, a to konkrétně vzor 
jednorázového výkazu pro dovoz zboží a jednorá-
zového výkazu pro vývoz zboží,

• postup a prahy pro vykazování údajů ve výkazu,
• způsob vykazování opravených nebo chybějících 

údajů.

Nařízení je účinné od 1. ledna 2022 a  zrušuje se 
jím nařízení vlády č.  244/2016  Sb. a  nařízení vlády 
č. 323/2018 Sb.

» Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 525/2020 Sb., o formulářových 
podáních pro daně z příjmů
Vyhláškou č.  335/2021  Sb. došlo s  účinností od 
14. září ke změně vyhlášky o formulářových podáních 
pro daně z příjmů, v rámci které se mění příloha č. 1 
– Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatní-
ky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na 
území České republiky a příloha č. 2 – Přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

» Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech 

v technické formě vybraných účetních 
jednotek a jejich předávání do 
centrálního systému účetních informací 
státu a o požadavcích na technické 
a smíšené formy účetních záznamů, ve 
znění pozdějších předpisů
Zveřejněna byla také vyhláška č. 341/2021 Sb., kterou 
se s účinností od 1. ledna 2022 mění technická vyhláš-
ka o  účetních záznamech (č. 383/2009  Sb.). Změny 
nastávají v příloze č. 2a, v níž se uvádí pomocný analy-
tický přehled, který je rozčleněn na několik částí, a to 
například:
• Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vy-

braných rozvahových účtech
• Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní 

a hospodářskou činnost
• Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní 

a hospodářskou činnost
• Část V: Zásoby – typy změn na straně MD a D vy-

braných rozvahových účtů
• Část VI: Pohledávky – typy změn na straně MD a D 

vybraných rozvahových účtů atd.

Dochází také ke změně přílohy č. 2b – Termíny pro 
předávání Pomocného analytického přehledu. In-
formujeme ještě, že od 1. 1. 2022 je účinná také vy-
hláška č.  340/2021  Sb., kterou se mění vyhláška 
č.  312/2014  Sb., o  podmínkách sestavení účetních 
výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška 
státu), ve znění pozdějších předpisů.

Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
Od posledního vydání Daňových novin Ministerstvo 
fi nancí vydalo Finanční zpravodaj číslo 31/2021, jehož 
obsahem je rozhodnutí o prominutí daně z přidané 
hodnoty z důvodu mimořádné události a  jeho kom-
pletní znění je uvedené v následující části:

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hod-
noty z důvodu mimořádné události

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

takto:
Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím
daň z přidané hodnoty za dodání zboží, daň z přidané 
hodnoty z  přijaté částky úplaty před uskutečněním 
dodání zboží, daň z přidané hodnoty při pořízení zbo-
ží z  jiného členského státu a daň z přidané hodnoty 
při dovozu zboží, které se týkají dále vyjmenovaného 
zboží, pokud vznikla při jeho dodání povinnost při-
znat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přida-
né hodnoty“), vznikla z  důvodu přijetí úplaty před 
uskutečněním jeho dodání povinnost přiznat daň po-

dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, 
vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu po-
vinnost přiznat daň podle § 25 zákona o dani z přida-
né hodnoty, nebo vznikla při jeho dovozu povinnost 
přiznat nebo zaplatit daň z  přidané hodnoty podle 
§ 23 zákona o dani z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek 
promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v ob-
dobí ode dne 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021, a to u násle-
dujícího zboží:
1. fi ltrační polomasky a  respirátory, pokud jsou vý-

robcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny 
na trh v  souladu s právními předpisy, patří mezi 
osobní ochranné prostředky kategorie III po-
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany 
minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší fi ltrač-
ní účinnost;

2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud 
jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak 
jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právní-
mi předpisy a pokud se jedná současně o
a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle 

nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 
2016/425 a
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b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle 
směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745;

3. fi ltry a jiné příslušenství k fi ltračním polomaskám 
a respirátorům dle bodu 1 a 2.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 da-
ňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji 
a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způ-
sobenou šířením viru SARS-CoV-2 nadále přetrvává 
v některých situacích povinnost užívat ochranné pro-
středky dýchacích cest s vyšší fi ltrační účinností. Mini-
stryně fi nancí se proto rozhodla využít své pravomoci 
podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za úče-
lem zmírnění dopadů této mimořádné události v po-
době zajištění cenově dostupnějšího přístupu k ob-
ličejovým maskám splňujícím příslušné parametry 
přistoupila ve stanoveném rozsahu k  hromadnému 
prominutí daně z přidané hodnoty (dále také „daň“) 
při dodání stanoveného zboží, pořízení stanovené-
ho zboží z jiného členského státu Evropské unie a při 
jeho dovozu. Tímto rozhodnutím dochází k prodlou-
žení stávajícího prominutí daně z uskutečnění uvede-
ných zdanitelných plnění dle rozhodnutí ministryně 
fi nancí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvo-
du mimořádné události č.  j. MF-20395/2021/3901 -2, 
zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 dne 
28. 6. 2021.

V rozhodnutí se při rozdělení obličejových masek vy-
chází z materiálu Rady pro koordinaci podpory strate-
gických technologií a produktů při Ministerstvu prů-
myslu a obchodu.

První skupinou obličejových masek, na které se roz-
hodnutí o prominutí daně vztahuje, jsou fi ltrační po-
lomasky či respirátory, které musí být výrobcem ur-
čeny k ochraně uživatele (nositele), jsou uvedeny na 
trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní 
ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které sta-
noví požadavky na jejich návrh, výrobu, dovoz a dis-
tribuci. Tyto masky mohou, ale nemusí být opatřeny 
výdechovým ventilem. Bude se však jednat pouze 
o  ty fi ltrační polomasky či respirátory, které splňují 
třídu ochrany FFP2 a vyšší, případně i  třídu ochrany 
podle jiných norem, které ovšem mají stejnou nebo 
vyšší fi ltrační účinnost.

Druhou skupinou, na kterou se rozhodnutí o  pro-
minutí daně vztahuje, jsou respirátory (vždy bez vý-
dechového ventilu), které jsou výrobcem určeny jak 

k ochraně uživatele (nositele), tak jeho okolí (včetně 
pacientů). V případě těchto respirátorů se bude jed-
nat o výrobek, který je současně osobním ochranným 
prostředkem kategorie III podle nařízení Evropského 
parlamentu a  Rady (EU) 2016/425 a  zdravotnickým 
prostředkem rizikové třídy I podle dosavadní směrni-
ce 93/42/EHS, případně již podle nového nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. I v tomto 
případě platí podmínka, že musely být uvedeny na trh 
v souladu s příslušnými právními předpisy.

Do třetí skupiny, na kterou se rozhodnutí o prominu-
tí daně vztahuje, se zahrnují fi ltry a jiné příslušenství 
k  obličejovým maskám uvedeným v  první a  druhé 
skupině.

Prominutí daně se tak mimo jiné nevztahuje na zdra-
votnické obličejové masky a  dále ani na obličejové 
masky pro veřejnost, tzv. „komunitní roušky“, kte-
ré zahrnují různé formy podomácku ušitých roušek 
nebo komerčních roušek vyrobených z  bavlny či ji-
ných textilií nebo materiálů jako je papír.

Prominutí daně se vztahuje na dodání zboží dle § 20a 
a § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, na pořízení 
zboží z jiného členského státu Evropské unie dle § 25 
zákona o dani z přidané hodnoty i na dovoz zboží 
dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud 
před uskutečněním zdanitelného plnění dodání vy-
jmenovaného zboží, u něhož vzniká povinnost přiznat 
daň dle § 20a odst. 1 a § 21 zákona o dani z přida-
né hodnoty, byla přijata úplata, z níž má plátce po-
vinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o dani 
z přidané hodnoty, pak se promíjí i daň z přijaté část-
ky této úplaty.

V souladu s principy daně z přidané hodnoty se pro-
míjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně dle 
§ 36, § 36a, § 37a, § 38 nebo § 40 zákona o dani z při-
dané hodnoty.

Pokud plátce na daňovém dokladu uvede daň na 
výstupu, jež je tímto rozhodnutím prominuta, je po-
vinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm.  f) 
zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž příjem-
ce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet 
daně. Plátce je oprávněn přiznanou daň na výstupu 
opravit postupem podle § 43 zákona o dani z přida-
né hodnoty.

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

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné pro-
středky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548668&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2549238&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4010899&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4010903&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548578&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6048371&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4010905&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=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=2547949&f=3
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=6436852&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6048373&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548578&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6048374&f=3
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=26&p=2547949&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2548731&f=3
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=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=2549026&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2549092&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=4842702&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2549122&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2549155&f=3
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
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Daňová TV
Chtěli bychom Vám připomenout, že na našem portá-
lu přibyla čtyři nová videoškolení, která jsme pro Vás 
připravili ve spolupráci s paní Ing. Janou Ledvinko-
vou a panem Bc. Tomášem Krůlem.

První videoškolení se zabývá daňovou kontrolou, 
o tom jak v praxi funguje a co se od roku 2021 změni-
lo. Jeho obsahem je tedy:
• předmět daňové kontroly,
• práva a povinnosti daňového subjektu,

• rozsah daňové kontroly,

• zahájení daňové kontroly,

• dokazování,

• ukončení daňové kontroly,

• postup k odstranění pochybností,

• nezákonná kontrola.

Tématem druhého je aplikace smluv o  zamezení 
dvojího zdanění, přičemž se v něm blíže zaměřujeme 
na daňovou příslušnost, příjmy z území ČR – § 22 ZDP, 

nástroje zamezení dvojímu zdanění, zásady vnitro-
státního zdanění, účel SZDZ, vzorové smlouvy o  za-
mezení dvojího zdanění, důležité pojmy SZDZ, metody 
vyloučení dvojího zdanění a na závěr je videoškolení 
doplněno příklady.

V dalším videoškolení se věnujeme obchodovaní se 
zbožím za použití elektronického rozhraní, kde ob-
jasňujeme:
• defi nici elektronického obchodu,
• vývoj elektronického obchodu,
• změnu pravidel elektronického obchodovaní,
• provozovatele elektronického rozhraní,
• domnělého dodavatele,
• vlastní hodnotu zboží,
• datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo
• nové povinnosti pro elektronická rozhraní.

V posledním videoškolení se dozvíte více o zvláštních 
režimech jednoho správního místa v DPH pro rok 
2021 a změnách při dovozu zboží nízké hodnoty.

NEPŘEHLÉDNĚTE
V uplynulém měsíci proběhl online rozhovor, který 
se zabýval problematikou nájmu nemovitých věcí 
z pohledu daní a účetnictví. Padlo několik zajíma-
vých dotazů, přičemž odpovědi na ně mohou být uži-
tečné i pro Vás a najdete je v našem archivu.

Také bychom Vás chtěli upozornit na novou vnitřní 
směrnici, která se zabývá přípravou auditu účetní 
závěrky v účetní jednotce, přičemž její struktura je 
následující:
1. Vymezení jednotlivých skupin účetních jednotek, 

jejichž řádná nebo mimořádná účetní závěrka 
podléhá povinně ověření auditorem

2. Požadavky auditora
3. Jednání s auditorem (oprávnění)
4. Dlouhodobý nehmotný majetek
5. Dlouhodobý hmotný majetek
6. Dlouhodobý fi nanční majetek
7. Zásoby
8. Pohledávky
9. Krátkodobý fi nanční majetek a peněžní prostředky
10. Časové rozlišování
11. Vlastní kapitál
12. Rezervy

13. Závazky
14. Projednání závěrů auditora

Pokud Vás zajímají sdělení různých institucí ČR, na 
náš portál je pro Vás pravidelně přidáváme a dočtete 
se tam například o:

• uplatňování přechodných pravidel od 1. 9. 2021,
• úsporách z II. pilíře důchodového spoření,
• změně výkladu při posuzování lhůty pro uplatnění 

nároku na vrácení daně v návaznosti na rozsudek 
Nejvyššího správního soudu,

• rozpočtu na rok 2022.

I tento měsíc v části autorsky zpracované judikáty 
přibyly následující příspěvky:
• Daň z přidané hodnoty: Je nutno platit DPH z úhra-

dy ceny do úschovy?
• Daň z  přidané hodnoty: Poskytnutí vstupenek 

„bez ceny“
• Daň z příjmů: Cena obvyklá – fi nanční úřad nemusí 

prokazovat úmysl poplatníka získat daňovou vý-
hodu

• Daňový řád: Je nutné při neumožnění kontroly 
před stanovením daně podle pomůcek vyměřit 
pokutu

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavanirs/judikat-autorsky-zpracovany/stav_dokumentu/aktualni
https://www.daneprolidi.cz/list/online-rozhovor.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1458848
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PŘIPRAVUJEME
Oznamujeme také, že v nejbližších dnech budou zveřejněny dvě nová videoškolení, které si budete moci na na-
šem portálu kdykoli prohlédnout. První videoškolení se bude zabývat problematikou auditu, tématem druhého 
budou kalkulace ve fi rmě. Přednášející je jedna z našich odbornic, paní doc. Ing. Hana Březinová, CSc., která 
je dlouholetou auditorkou a metodičkou účetnictví.

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
Rádi bychom Vás prostřednictvím dané rubriky upozornili na důležité termíny, do kterých je nutné splnit vybra-
né povinnosti, přičemž další povinnosti spolu s lhůtami a sankcemi za jejich nesplnění naleznete v Kalendáři 
podnikatele – říjen 2021.

Do 15. října je nutné zaplatit zálohy na daň silniční za 3. čtvrtletí 2021 a do 25. října má poplatník daně 
uvedený v § 1 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her – zpravidla provozovatel hazardních her, 
povinnost podat daňové přiznání daně z hazardních her za 3. čtvrtletí roku 2021, přičemž toto datum je 
i termínem splatnosti daně. Sankcí za nedodržení je v obou případech úrok z prodlení za každý den prodlení 
počínaje 5. pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídá 
ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušeného 
kalendářního pololetí.

Také upozorňujeme, že 31. říjen je posledním dnem lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny po-
dle § 95a zákona o dani z přidané hodnoty, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, 
nebo podání žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace.

OTÁZKY MĚSÍCE

» Restaurátorské práce
Otázka:
Jakou sazbu DPH má účetní v následujících přípa-
dech použít? Lze v některém z nich využít režim pře-
nesení daňové povinnosti?

Jedná se o restaurování:
1. samostatných uměleckých děl, jako jsou obrazy, 

sochy stojící samostatně,
2. uměleckých předmětů pevně spojených s budo-

vou (sochy, okna, dveře, světla),
3. celých budov a jejich částí (štuky, světlík, stropy, 

stěny).

Odpověď:
Podle § 47 odst. 4 zákona o DPH se u služeb uplat-
ní základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak 
(např. u  oprav staveb pro bydlení podle §  48 nebo 
u nové výstavby staveb pro sociální bydlení). U služeb 
uvedených v příloze č. 2 se uplatní první snížená saz-
ba daně, u služeb uvedených v příloze č. 2a se uplatní 
druhá snížená sazba daně.

V příloze č. 2 jsou pod kódem CZ-CPA 90 uvedeny služ-
by autorů a výkonných umělců.

V příloze č. 2a je pod kódem CZ-CPA 90 uvedeno po-
skytnutí oprávnění ke vstupu na představení.

1. Pokud se nejedná o službu autora, uplatní se u re-
staurátorské práce základní sazba daně 21 %.

2. a 3. Pokud by se jednalo o práce prováděné v rám-
ci stavebních oprav, rekonstrukcí staveb pro bydlení 
(rodinný dům, bytový dům, byt) podle § 48 zákona 
o DPH, nebo v rámci nové výstavby staveb pro sociál-
ní bydlení podle § 49 zákona o DPH, uplatní se u těch-
to stavebních nebo montážních prací první snížená 
sazba daně 15 %.

V ostatních případech uplatní plátce základní sazbu 
daně 21 %.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije při 
poskytnutí stavebních prací nebo montážních prací 
vymezených kódy CZ-CPA 41–43 klasifi kace produkce 
mezi plátci v tuzemsku.

» Budova, její opravy a její pronájem
Otázka:
Manželka podniká společně s  manželem od roku 
1992. Oba mají živnostenský list a  podnikají jako 
sdružení podnikatelů. Pořád účtují v daňové eviden-
ci – jednoduché účetnictví. Pro odvod DPH používají 
souhrnné daňové doklady. Manželka je jako hlavní 
společník.

Mají vlastní budovu, ve které podnikají – oba jsou 
majitelé nemovitosti.

Manžel má odpracovaných 35 let. Zvažuje, že by po-
žádal o předčasný důchod.

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2549391
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-rijen-2021.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-187#f5830179
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2549368
https://www.daneprolidi.cz/kalendar/kalendar-podnikatele-rijen-2021.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2551048
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f2549391
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f5476672
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2549391&f=2
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Pokud by byly opravy na budově (bude se opravovat 
střecha), může být budova, ve které podnikají na-
psaná na oba, i když bude manžel v důchodu, může 
si dát manželka opravy do nákladů?

A pokud by manželé část nemovitosti pronajímali 
a DPH už bude odevzdávat pouze manželka, proto-
že manžel bude v důchodu, nebude vadit, že budo-
va bude napsaná na oba dva? Může si jen manželka 
příjem z nájmu přidělit? Manželka vystaví fakturu, 
tak jak je to doteď.

Odpověď:
Z dotazu vyplývá, že manželé podnikají podle smlou-
vy o společnosti, která je obdobou bývalého sdružení 
podnikatelů (to bylo zrušeno již v roce 2014), přičemž 
pověřený člen („hlavní společník“) vede daňovou evi-
denci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o manžele, je pravdě-
podobné, že je budova součástí společného jmění 
manželů a není žádný důvod tento stav měnit (jedině 
zúžením společného jmění manželů, což jistě není zá-
měrem). Další podstatná věc je, zda byla budova vlo-

žena do obchodního majetku. Vzhledem k  tomu, že 
manželé již delší dobu podnikají, se předpokládá, že 
se tak stalo. Z těchto předpokladů se také vychází při 
odpovědi.

Z důvodu odchodu jednoho ze společníků do důcho-
du nevzniká povinnost zrušit společnost, nicméně po-
kud se tak společníci rozhodnou, je to možné. Pokud 
společnost zůstane zachována a budova bude i nadá-
le součástí obchodního majetku, budou se i nadále 
příjmy i výdaje dělit podle smlouvy o společnosti (tj. 
bude se pokračovat v zavedeném rozdělování příjmů 
a výdajů), tedy i výdaje na opravu oken.

V případě pronájmu se taktéž nic nezmění, budova 
bude i nadále součástí obchodního majetku a společ-
nost bude dále existovat. Pokud bude i nadále budova 
součástí obchodního majetku společnosti, není mož-
né druhému ze společníků nepřidělit žádné příjmy 
a výdaje.

Pokud by se budova z obchodního majetku vyjmula, 
zůstane ve společném jmění manželů. Příjmy z pro-
nájmu společného jmění manželů daní zásadně jeden 
z manželů.

DOPORUČUJEME

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob
Zákon o daních z příjmů stanoví v § 38v ZDP povinnost oznámení o osvobo-
zených příjmech fyzických osob. Nesplnění této povinnosti je sankcionováno 
podle znění § 38w ZDP. Ukážeme si na příkladech plnění této oznamovací po-
vinnosti a rovněž se budeme zabývat možností prominutí této sankce správ-
cem daně.

Oznamovací povinnost byla zavedena zákonem č. 267/2014 Sb. a vztahuje se 
na všechny příjmy přijaté od l. ledna 2015 osvobozené od daně z příjmů fy-
zických osob, tj. jak na příjmy osvobozené podle ustanovení § 4 a § 4a, tak na 
příjmy osvobozené podle § 6 a § 10 ZDP. Oznamovací povinnost poplatníka 
se však nevztahuje na jakoukoliv výši osvobozených příjmů. Zákon o daních 
z příjmů v § 38v odst. 1 stanoví, že pokud poplatník daně z příjmů fyzických 
osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je 
vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do 
konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém 
tento příjem obdržel. Tato oznamovací povinnost platí i pro poplatníky, kteří 
nemají povinnost podat za zdaňovací období daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob, ale obdrží příjem, který je od daně z příjmů osvobozen a  je 
vyšší než 5 miliónů Kč.

číst článek

Specifi ka účetnictví stavebních podniků
Stavebnictví hraje velmi důležitou roli v  rámci národního hospodářství eko-
nomicky vyspělých zemí a Česká republika není výjimkou. Pro představu lze 
uvést několik statistických dat ze Statistické ročenky České republiky zveřej-
něné Českým statistickým úřadem za rok 2020. Celkové tržby ve stavebnictví 
dosáhly v roce 2019 částky 901 802 mil. Kč, z toho na podnikatelské subjekty 
s 0 až 99 zaměstnanci připadlo 643 531 mil. Kč (tj. 71 %), na podnikatelské 
subjekty se 100 až 249 zaměstnanci 75 785 mil. Kč (tj. 9 %) a na podnikatelské 
subjekty s 250 a více zaměstnanci 182 486 mil. Kč (tj. 20 %). Ve stejném roce 
bylo ve stavebnictví zaměstnáno 376,9 tis. osob, což představovalo 7 % celko-

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/clanek/oznameni-o-osvobozenych-prijmech-fyzickych-osob.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/oznameni-o-osvobozenych-prijmech-fyzickych-osob.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=5397159&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1461692&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=5397157&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=5397167&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=5393528&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1457509&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1458009&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1457224&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=5111430&f=2
https://www.daneprolidi.cz/clanek/specifika-ucetnictvi-stavebnich-podniku.htm
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vých pracovníků v národním hospodářství.

Stavební podniky vykázaly za rok 2019 čistý obrat ve výši 904 804 mil. Kč a vý-
sledek hospodaření za stejné účetní období 65 307 mil. Kč. Bilanční suma těch-
to podniků dosáhla v daném roce částky 709 487 mil. Kč. Podíl vlastních a ci-
zích zdrojů byl zhruba vyrovnaný. Z pohledu hrubé přidané hodnoty připadlo 
na stavebnictví 5,6 %.

Všechny uvedené údaje podtrhují význam stavebnictví pro naše národní hos-
podářství.

číst článek

Koordinační výbor k časovému testu osvobození příjmů z prodeje 
movitostí, které byly ve společném jmění manželů

Největším problémem českých daňových zákonů je nejednoznačnost. Naštěs-
tí má Ministerstvo fi nancí ČR („MF“) a  jeho podřízené složky snahu rozplétat 
gordický daňový uzel a nabízí četné metodické pomůcky, výkladová stanovis-
ka a praktická doporučení. Nejznámější a historicky nejstarší jsou Pokyny řady 
D – dříve z pera MF, nyní vydávané Generálním fi nančním ředitelstvím (dále 
jen „GFŘ“) – zveřejňované na internetových stránkách Finanční správy ČR a ty 
významnější také ve Finančním zpravodaji. Stále více se ale do povědomí ve-
řejnosti dostávají tzv. Koordinační výbory (dále také jen „KooV“), což jsou od-
borné diskuze na aktuální problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se 
vyjadřují zástupci GFŘ. Oproti „déčkovým“ Pokynům mají KooV výhodu v tom, 
že jsou podpořeny argumenty a  je vidět logika uvažování poradců i správců 
daně. Pro daňové subjekty je podstatné, že postupy podle Pokynů D a KooV 
jsou bezpečné, a  i když se s nimi někdy fi nanční úřady neztotožní, je vysoce 
pravděpodobné, že argumentaci těmito metodickými pomůckami – potažmo 
tzv. správní praxí – uzná Odvolací fi nanční ředitelství a  rovněž soudy. KooV 
jsou volně dostupné na webu fi nanční správy, ten dnešní na: https://www.
fi nancnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z -jednani/2021.

číst článek

DPH a jednoduché účetnictví
Jednoduché účetnictví skončilo v roce 2004 a bylo nahrazeno daňovou eviden-
cí, kterou mohou vést osoby samostatně výdělečně činné. Do zákona o účet-
nictví se vrátilo opět v  roce 2016, kdy mohou tuto formu využívat vybrané 
společnosti, pokud splní níže uvedené podmínky.

Jednoduché účetnictví mohou vést:

• spolky,

• odborové organizace,

• organizace zaměstnavatelů,

• církve a náboženské společnosti,

• honební družstva.

Spolek je právnickou osobou, která je založena alespoň 3 osobami vedený-
mi společným zájmem k jeho naplňování. Název spolku musí obsahovat slova 
„spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z. s.“.

Odborová organizace je sdružení zaměstnanců založené s cílem prosazovat 
jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Musí mít alespoň 
3 členy. Zaměstnavatel a odborová organizace uzavírají kolektivní smlouvu, 
která je závazná pro její smluvní strany.

číst článek

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/koordinacni-vybor-k-casovemu-testu-osvobozeni-prijmu-z-prodeje-movitosti-ktere-byly-ve-spolecnem-jmeni-manzelu.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/specifika-ucetnictvi-stavebnich-podniku.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/koordinacni-vybor-k-casovemu-testu-osvobozeni-prijmu-z-prodeje-movitosti-ktere-byly-ve-spolecnem-jmeni-manzelu.htm
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2021
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2021
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dph-a-jednoduche-ucetnictvi.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dph-a-jednoduche-ucetnictvi.htm
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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.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.daneprolidi.cz/kontakty-dane-pro-lidi.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/odber-novinek-mpl.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/prace-a-mzdy.htm



