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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LEGISLATIVY

» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů
Od 1. října je účinný zákon č. 355/2021 Sb., kterým 
dochází k  novele zákona o  dani z  přidané hodnoty 
a celního zákona. Daný zákon přináší významné změ-
ny v oblasti elektronického obchodování a zavedení 
systému One Stop Shop.

Důvodem přijetí zákona č. 355/2021 Sb. je povinná 
transpozice nových směrnic Evropské unie z oblasti 
daně z přidané hodnoty do české legislativy, které se 
týkají především pravidel pro prodej zboží na dálku 
mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží 
nízké hodnoty. Novela zákona o DPH a celního zákona 
přináší zejména změny v oblasti:
• zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží 

na dálku) mezi členskými státy EU,
o zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasí-

lání zboží z ČR do EU,
o zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU 

do ČR,
o zavedení limitu 10 000 EUR,

• zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlast-
ní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země,

• dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elek-
tronického rozhraní (digitální platforma),

• rozšíření zvláštního režimu jednoho správního 
místa (One Stop Shop).

Dodáváme ještě, že od 1. října 2021 se daňové subjek-
ty již nemohou řídit podle směrnice o DPH, ale musí 
postupovat podle zákona o DPH a nařízení Rady EU 
č. 282/2011.

Důvodová zpráva

» Vyhláška, kterou se mění některé 
vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, 
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon 
č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů
S účinností od 5. října byla v Sbírce zákonů zveřejně-
na vyhláška č. 358/2021 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka k provedení některých ustanovení celního zákona 
a vyhláška o  formulářových podáních pro daň z při-
dané hodnoty.

Konkrétně se do vyhlášky č. 245/2016 Sb. vkládá nový 
§ 1a a také příloha č. 1a, které se zabývají náležitost-
mi zvláštního doplňkového celního prohlášení po-
dle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, kde 
jsou uvedená obecná ustanovení, údaje vyplňované 
v  jednotlivých datových prvcích elektronické datové 
zprávy a kolonkách vzoru i samotné vzory zvláštního 
doplňkového celního prohlášení a přílohy k  tomuto 
prohlášení.

Ve vyhlášce č. 457/2020 Sb. dochází ke změně v § 2 
v souvislosti s registrací do zvláštního režimu jednoho 
správního místa a mění se také několik příloh, který-
mi jsou například:
• přiznání k dani z přidané hodnoty,
• souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle 

§ 102,
• přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty,
• přihláška k registraci k DPH pro skupiny podle zá-

kona o DPH,
• žádost/oznámení o přistoupení do skupiny podle 

zákona o DPH,
• žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho 

správního místa – OSS,
• žádost o přístup na elektronický portál do aplikace 

jednoho správního místa, atd.
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https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-355
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-358
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-245
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-457
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-355
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» Zákon, kterým se mění zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů a některé další 
zákony
Zákonem č.  353/2021  Sb. došlo k  změně zákona 
o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních druž-
stvech, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 
zákona o  ČNB a některých dalších zákonů. Daným 
zákonem se do českého právního rádu implementu-
je směrnice Evropského parlamentu (CRD V) a Rady 
(EU) 2019/878 a  nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/876 (CRR II), což má přispět k posí-
lení odolnosti regulovaných subjektů vůči případným 
ekonomickým otřesům a také k upevnění fi nančního 
systému.

Zákon přináší:
• úpravu některých ustanovení týkající se požadav-

ků na kapitál úvěrových institucí,
• změny v oblasti výkonu dohledu na konsolidova-

ném základě a schválení některých fi nančních hol-
dingových osob a smíšených fi nančních holdingo-
vých osob,

• vymezení pojmů s ohledem na potřebu uvést do 
souladu terminologii používanou v CRD s termino-
logií používanou v měněných zákonech,

• zavedení povinnosti ustavit tzv. zprostředkující 
ovládající osobu pro velké skupiny se sídlem ma-
teřské společnosti mimo EU, jejichž součástí jsou 
alespoň dvě dceřiné instituce usazené v EU,

• oprávnění ČNB požadovat výměnu auditora,
• stanovení povinnosti evidence úvěrů poskytnu-

tých vybraným osobám,
• oprávnění ČNB vyžadovat při řízení úrokového ri-

zika investičního portfolia používání standardizo-
vané metodiky.

Zákon je účinný od 1. 10. 2021 s  výjimkou několika 
ustanovení, které nabývají účinnost 1. ledna 2022.

Důvodová zpráva

» Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti 
bank, spořitelních a úvěrních družstev 
a obchodníků s cennými papíry, ve znění 
vyhlášky č. 392/2017 Sb.
Od 1. října 2021 je účinná i vyhláška č. 354/2021 Sb., 
kterou se mění vyhláška o výkonu činnosti bank, 
spořitelních a  úvěrních družstev a  obchodníků 
s cennými papíry. K změnám dochází například v § 3 
až 6, které se zabývají osobní působností, v § 64 – Ka-
pitálová rezerva ke krytí systémového rizika, v § 68, 
kde se vkládají nové odstavce 1 až 5 či v § 114, který 
upravuje informace o  změně osoby. S účinností od 
1.ledna 2022 se zase vkládají nové § 69a až 69c, kte-
ré upravují kapitálovou rezervu k pákovému poměru 
a omezení s ní související.

» Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní 
náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného 
a o stanovení průměrné ceny pohonných 
hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad
Dne 19. 10. 2021 nabyla účinnost vyhláška č. 375/2021 Sb., 
kterou se v  §  4 písm. a) vyhlášky č.  589/2020  Sb., 
o změně sazby základní náhrady za používání silnič-
ních motorových vozidel a  stravného a o  stanovení 
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskyto-
vání cestovních náhrad, částka „27,80 Kč“ nahrazuje 
částkou „33,80 Kč“.

Z FINANČNÍHO ZPRAVODAJE
Během října Ministerstvo fi nancí zveřejnilo Finanční 
zpravodaj č. 32/2021, jehož součástí je seznam stá-
tů uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespo-
lupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Ev-
ropské unie a jehož kompletní znění uvádíme v části 
níže:

Seznam států uvedených na unijním seznamu 
jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti 
schváleném Radou Evropské unie

Ministerstvo fi nancí vyhlašuje pro účely §  38fa
odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění platného od 1. ledna 2021 (dále jen „zá-
kon o daních z příjmů“) seznam států uvedených 
na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících 
v  daňové oblasti schváleném Radou Evropské 
unie.

Těmito státy pro období od 7. října 2020 do 
25. února 2021 jsou:

1. Americká Samoa

2. Anguilla

3. Barbados

4. Fidži

5. Guam

6. Palau

7. Panama

8. Samoa

9. Trinidad a Tobago

10. Americké Panenské ostrovy

11. Vanuatu

12. Seychely

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-353
https://www.daneprolidi.cz/duvodova-zprava/duvodova-zprava-k-zakonu-c-353-2021-sb-kterym-se-meni-zakon-c-21-1992-sb-o-bankach-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-354
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-375
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-87
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-87
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-163
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-163#f5269710
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-163#f5270329
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-163#f5270388
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-163#f5270745
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-589
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-589#f6962447
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6966478&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6966478&f=3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-163#f5269710
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Těmito státy od 26. února 2021 do 11. října 2021 
jsou:

1. Americká Samoa

2. Anguilla

3. Dominika

4. Fidži

5. Guam

6. Palau

7. Panama

8. Samoa

9. Seychely

10. Trinidad a Tobago

11. Americké Panenské ostrovy

12. Vanuatu

Těmito státy od 12. října 2021 jsou:

1. Americká Samoa

2. Fidži

3. Guam

4. Palau

5. Panama

6. Samoa

7. Trinidad a Tobago

8. Americké Panenské ostrovy

9. Vanuatu

V souladu s  § 38fa odst. 2 zákona se pro účely 
daní z příjmů hledí na příjmy dosažené prostřed-
nictvím:

i. ovládané zahraniční společnosti, která je k po-
slednímu dni skončení svého zdaňovacího ob-

dobí daňovým rezidentem některého ze států 
uvedených k takovému datu na příslušném se-
znamu uvedeném výše, nebo

ii. stálé provozovny umístěné v takovém státě,

jako by byly uskutečněny ovládající společností 
na území České republiky k  okamžiku skončení 
zdaňovacího období ovládané zahraniční společ-
nosti.

Výše uvedené znění platí do odvolání.

Ministerstvo vydalo ještě Finanční zpravodaj 
č. 33/2021, kterým se oznamuje prominutí daně z při-
dané hodnoty z důvodu mimořádné události, pokud 
se zdanitelné plnění uskutečnilo v  období ode dne 
1. 11. 2021 do 31. 12. 2021, a to u následujícího 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

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.

Finanční zpravodaj č. 34/2021 se zabývá rozhodnu-
tím o prominutí daně z přidané hodnoty na dodání 
elektřiny a plynu.

Z KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Zveřejněn byl také zápis z  jednání Koordinačního 
výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 
15.  9.  2021, jehož obsahem byly tyto uzavřené pří-
spěvky:
• Některé nejasné otázky ohledně nové metody 

paušální daně
• Nájem nemovitých věcí – praktické dopady pří-

spěvku
• Vstupní cena hmotného a  nehmotného majet-

ku, nabývací cena cenných papírů a  obchodních 
podílů a  daňově uznatelné náklady u  ostatního 
majetku evidovaného u  přijímajícího poplatníka 
(příspěvek v části ii. vklad cenných papírů a podílů, 
odložen)

Vybranou část prvního ze jmenovaných příspěvků 
uvádíme v následující sekci, přičemž všechny je na-

jdete na našem portálu v Zápisech z jednání Koordi-
načního výboru.

PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN S ROZPOREM 
KE DNI 24. 9. 2021

Daň z příjmů

584/19.05.21 Některé nejasné otázky 
ohledně nové metody paušální daně

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

Se zavedením nové koncepce paušálního reži-
mu a dani rovné paušální dani (dále jen „zdanění 
paušální daní“) od zdaňovacího období roku 2021 
zavádí zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) 
i povinnosti úprav základu daně ve zdaňovacích 
obdobích, kdy se střídá zdanění paušální daní se 
stanovením daňové povinnosti jiným způsobem 

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=6966478&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
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(dále jen „přechod na paušální daň“ nebo „pře-
chod z paušální daně“). Přitom výše uvedené sta-
novení daňové povinnosti jiným způsobem může 
být úpravou hospodářského výsledku z podvoj-
ného účetnictví poplatníka (dále jen „z účetnictví“) 
z rozdílu mezi příjmy a skutečnými výdaji (dále jen 
„z daňové evidence“) nebo dle §  7 odst. 7 ZDP 
(dále jen „uplatněním paušálních výdajů“).

Poplatníkem budeme vždy rozumět poplatníka, 
který se přihlásil k režimu paušální daně.

K přechodu na paušální daň nepostačuje pouze 
vstup poplatníka do režimu paušální daně, ale do-
chází k němu až naplněním určitých zákonem sta-
novených podmínek (dále jen „potřebných pod-
mínek paušální daně“). Obdobně i v dalších letech 
režimu paušální daně mohou být období, kdy po-
platník nebude zdaněn paušální dani, ale výše da-
ňové povinnosti bude stanovena jinak, a to často 
aniž by poplatník opustil paušální režim.

O skutečnosti, zda bude uplatněna paušální daň 
či jiný způsob zdanění, se tedy poplatník dozví až 
v průběhu období, někdy až po jeho ukončení.

Přitom ZDP dává v některých případech za povin-
nost upravit hospodářský výsledek nebo rozdíl 
mezi příjmy a  výdaji v předchozím období (dále 
jen „provést potřebné úpravy“) obdobně jako na-
příklad při přechodu z daňové evidence na pau-
šální výdaje (viz § 23 odst. 8 autorem podtržena 
část textu týkající se přechodu na a  z paušální 
daně):

„Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy 
a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění základu 
daně za zdaňovací období (část zdaňovacího ob-
dobí) předcházející dni ukončení činnosti, ze kte-
ré plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení 
nájmu nebo zahájení likvidace, se upraví

a) u  poplatníků uvedených v  §  17, kteří vedou 
účetnictví, o  zůstatky vytvořených rezerv22a) 
a opravných položek, výnosů příštích období, 
výdajů příštích období, příjmů příštích období 
a nákladů příštích období, které nebudou pro-
kazatelně zúčtovány v období likvidace20),

b) u poplatníků uvedených v § 2

1. pokud vedou účetnictví, o zůstatky vytvoře-
ných rezerv22a) a opravných položek, záloh, 
které by byly zúčtovány prostřednictvím 
účtů nákladů a  výnosů, pokud o  částkách 
z  daného titulu nebylo zároveň účtováno 
prostřednictvím dohadných účtů, výnosů 
příštích období, výdajů příštích období, pří-
jmů příštích období a nákladů příštích ob-
dobí; avšak nájemné a úplata u fi nančního 
leasingu se do základu daně zahrne pouze 
v poměrné výši připadající ze sjednané doby 
na příslušné zdaňovací období do ukončení 
činnosti, ze které plynou příjmy ze samostat-
né činnosti a do ukončení nájmu,

2. pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu 
pohledávek, které by při úhradě byly zda-
nitelným příjmem [s výjimkou pohledávek 
uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)] a hodno-
tu dluhů, které by při úhradě byly výdajem 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s vý-

jimkou přijatých a zaplacených záloh, o cenu 
nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvo-
řených rezerv22a); přitom úplata z fi nančního 
leasingu se do základu daně zahrne pouze 
v poměrné výši připadající ze sjednané doby 
na příslušné zdaňovací období do ukončení 
činnosti, ze které plyne příjem ze samostat-
né činnosti, nebo do ukončení nájmu. Do 
základu daně se zahrne při dalším prodeji 
nespotřebovaných zásob již zahrnutých do 
základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje 
cena, za kterou byly nespotřebované záso-
by prodány, cenu nespotřebovaných zásob 
zahrnutých do základu daně. Obdobně se 
postupuje u  poplatníků, kteří měli příjmy 
z nájmu (§ 9) a kteří nevedou účetnictví, ale 
výdaje na dosažení, zajištění a udržení pří-
jmů uplatňují nebo uplatňovali v prokázané 
výši,

3. v případech, kdy poplatník uplatňuje výda-
je podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 odst. 4, 
o hodnotu pohledávek, které by při úhradě 
byly zdanitelným příjmem [s výjimkou po-
hledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)].

Stejným způsobem postupují poplatníci uvedení 
v § 2, pokud v průběhu zdaňovacího období pře-
ruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostat-
né činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9), a  činnost, ze 
které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) 
nebo nájem (§ 9) nezahájí do termínu pro podání 
daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, 
ve kterém byly činnost, ze které plynou příjmy ze 
samostatné činnosti,(§ 7) nebo nájem (§ 9) přeru-
šeny. Stejným způsobem dále postupují poplatníci 
uvedení v § 2 při změně způsobu uplatňování vý-
dajů podle § 24 na způsob podle § 7 odst. 7 nebo 
§ 9 odst. 4 anebo při zahájení účtování, nebo při 
zahájení vedení daňové evidence nebo zahájení 
vedení záznamů o příjmech a  výdajích nebo při 
přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém je-
jich daň není rovna paušální dani, do zdaňovacího 
období, za které je jejich daň rovna paušální dani. 
Stejným způsobem postupuje osoba spravující 
pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti. Zá-
klad daně (dílčí základ daně) se upraví za zdaňo-
vací období předcházející zdaňovacímu období, 
ve kterém ke změně způsobu uplatňování výda-
jů došlo; v tomto případě se na poplatníka hledí, 
jako by nebyl v prodlení, pokud podá dodatečné 
daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, 
kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za 
zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňo-
vání výdajů došlo.

Při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém 
daň poplatníka není rovna paušální dani, do zda-
ňovacího období, za které je jeho daň rovna pau-
šální dani, se základ daně upraví za zdaňovací 
období, ve kterém jeho daň není rovna paušální 
dani; v tomto případě se na poplatníka hledí, jako 
by nebyl v prodlení, pokud podá dodatečné daňo-
vé přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je 
povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňo-
vací období, ve kterém je daň rovna paušální dani.

Při přechodu ze zdaňovacího období, za které je 
daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňova-
cího období, ve kterém poplatník vede účetnictví 
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nebo uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, se základ 
daně upraví za zdaňovací období, ve kterém po-
platník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje po-
dle § 7 odst. 7, o hodnotu pohledávek, které by 
při úhradě byly zdanitelným příjmem s výjimkou 
pohledávek uvedených v  § 24 odst. 2 písm. y), 
o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výda-
jem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s vý-
jimkou přijatých a  zaplacených záloh, a  o  cenu 
nespotřebovaných zásob; v případě přechodu na 
vedení daňové evidence se základ daně neupra-
vuje.

V souvislosti s uvedeným textem mohou vznikat 
některé nejasnosti:

1. PŘECHOD Z PAUŠÁLNÍHO REŽIMU 
NA PAUŠÁLNÍ VÝDAJE

Dle posledního odstavce výše citovaného §  23
odst. 8 má poplatník, který přechází z paušální 
daně na paušální výdaje povinnost základ daně 
upravit o hodnotu (určitých) pohledávek, hodnotu 
(určitých) závazků a  cenu nespotřebovaných zá-
sob. Text zákona však neupřesňuje, zda o danou 
hodnotu či cenu základ daně zvyšovat, či snižovat.

1.1. Pohledávky

Při přechodech z daňové evidence nebo paušál-
ních výdajů na vedení účetnictví, se provádí úpra-
va o hodnotu pohledávek rovněž. Důvodem této 
úpravy je skutečnost, že se jedná o částky, které 
by přechodem unikly zdanění, neboť v  období 
vedení daňové evidence nebo uplatňování pau-
šálních výdajů nebyly příjmem (a tudíž nebyly 
zdaněny) a v období vedení účetnictví by nebyly 
výnosem (a tudíž nevstoupily do základu daně). 
Je tedy zřejmé, že požadovanou úpravou je zvýše-
ní základu daně o hodnotu pohledávek a docílení 
zdanění všech příjmů.

Při přechodu z daňové evidence na paušální výda-
je se provádí úprava o hodnotu pohledávek před 
provedením změny. Důvodem úpravy není sku-
tečnost, že by bez úpravy neproběhlo zdanění ně-
kterých částek, ale posun zdanění těchto částek 
do období, kdy jsou uplatněny i  související sku-
tečné výdaje (zamezení možnosti znovu k  těmto 
částkám uplatnit paušální výdaje v následujícím 
roce inkasa). Daná úprava tedy znamená zvýše-
ní základu daně o hodnotu pohledávek. V násle-
dujícím období se již částky znovu nezdaňují dle 
§ 23 odst. 4. písm. d). Je zde tedy vyjádřena myš-
lenka zdaňovat příjmy v období, kdy byly činností 
poplatníka dosaženy nezávisle na tom, kdy byly 
inkasovány (neboli zavedení časové souvislosti 
pro poplatníka, který nevede účetnictví alespoň 
v okamžicích změny způsobu vykazování).

Při přechodu z účetnictví na daňovou evidenci, se 
v roce vedení účetnictví sníží základ daně o hod-

notu pohledávek (Viz Příloha 2 bod 1. b). Důvodem 
je skutečnost, že by dané příjmy byly zdaňovány 
v obou obdobích – v období vedení účetnictví jako 
výnosy a v období daňové evidence jako příjem 
v podobě inkasa pohledávky. Zákonodárce mohl 
ponechat vyloučení na § 23 odst. 4. písm. d) – vy-
loučení částek již jednou zdaněných, ale speciální 
úpravou dosáhl toho, že se zdanění provede v ob-
dobí daňové evidence a nikoliv v období vedení 
účetnictví.

Z těchto tří příkladů je vidět, že povinnost upra-
vit základ daně o hodnotu pohledávek může být 
zvýšením i snížením základu daně z důvodů prá-
vě jednoho zdanění dané částky, anebo z důvodů 
posunu zdanění do „logice více odpovídajícího 
období“.

Při přechodu z paušální daně na paušální výda-
je budou pohledávky vzniklé, ale nezaplacené 
v  období paušální daně (ve významné většině) 
uhrazeny v období uplatňování paušálních výda-
jů. Částky tedy vstoupí do základu daně v období 
paušálních výdajů jako příjem, (uplatní se k  to-
muto příjmu paušální výdaje) a budou zvyšovat 
základ daně. Následně (po ukončení zdaňova-
cího období v  rámci úpravy rozdílu mezi příjmy 
a  výdaji) by měl poplatník základ daně upravit 
o hodnotu pohledávek, které měl před rokem na 
začátku zdaňovacího období. Pokud by úpravou 
bylo myšleno zvýšení základu daně, objevili by 
se tyto částky v základu daně v tomto období po-
druhé (přesněji pouze ty, které byly v daném roce 
uhrazené, se objeví podruhé, dá se však předpo-
kládat, že to bude významná většina). Jelikož by 
dle § 23 odst. 4. písm. d) docházelo ke zdanění 
stejné částky dvakrát, bude provedená úprava 
(v rozsahu pohledávek v daném roce zaplacených) 
vyloučena. V  konečném efektu by tedy zvýšení 
proběhlo pouze o pohledávky z minulých období 
v  daném období neuhrazené. Nelze předpoklá-
dat, že takový výklad byl úmyslem zákonodárce.

Pokud úpravou bylo myšleno snížení základu 
daně, pak by to interpretovalo pojetí, že v rámci 
paušální daně je zahrnuto zdanění poskytnutých 
plnění poplatníka v daném období nezávisle na 
tom, zda příjem inkasoval v daném období či v ob-
dobích následujících, a proto budou v následují-
cích obdobích ze základu daně vyňaty. Tedy stejný 
princip jako při přechodu z daňové evidence na 
paušální výdaje – zavedení věcné a časové souvis-
losti zdanění.

Návrh řešení:

Úpravami o hodnotu pohledávek v poslední větě 
§  23 odst. 8 v  období, kdy poplatník uplatňuje 
paušální výdaje po období, kdy uplatňoval paušál-
ní daň, je míněno snížení základu daně o hodnotu 
pohledávek splňující dané předpoklady.
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DAŇOVÁ TV
I tento měsíc jsme pro Vás ve spolupráci s naší odbor-
nicí paní doc. Ing. Hanou Březinovou, CSc. připravili 
nové videoškolení, které si kdykoliv můžete prohléd-
nout na našem portálu v části Daňová TV. Tématem 
prvního videoškolení jsou Kalkulace v podniku a je-
jich význam, přičemž se zde blíže zaměřujeme na:

• pojetí nákladů,

• členění nákladů,

• podstatu kalkulace,

• metody přiřazování nákladů,

• metody kalkulace,

• využití kalkulace.

Druhé videoškolení se zabývá problematikou auditu 
účetní závěrky z pohledu podniku a jeho obsahem je:

• podstata auditu,

• povinně auditované subjekty,

• povinnosti podniku před zahájením auditu,

• příprava podniku na audit,

o základní dokumenty o podniku,

o smlouvy, kontrolní protokoly, zápisy a další do-
kumentace,

o účetní dokumentace,

• průběh auditu,

• ukončení auditu.

PŘIPRAVUJEME
Rádi bychom Vás informovali o  tom, že v nejbližších 
dnech na náš portál přibude aktualizovaný komentář 
k zákonu o dani z přidané hodnoty, v rámci kterého 
jsou okomentované jednotlivé paragrafy s účinností 
od 1. 10. 2021. Komentář pro Vás aktualizovali naši 
odborníci, a to konkrétně paní Ing. Jana Ledvinková 
a Ing. Zdeněk Kuneš.

Komentář je zaměřen na praktickou aplikaci přísluš-
ných ustanovení zákona o DPH a tomu jsou přizpůso-
beny i příklady, které by měly přispět ke správnému 
pochopení příslušných ustanovení. Autoři vycházejí 
ze své dlouholeté praxe.

V úvodu je uveden stručný přehled základních změn 
zákona o DPH s účinností od 1. 10. 2021. Následně 

v jednotlivých oddílech zákona jsou podrobně vysvět-
leny změny, které novela zákona o DPH přinesla.

Důvodem pro zpracování novely zákona je zajištění 
povinné transpozice nových směrnic Evropské unie 
z oblasti daně z přidané hodnoty do národního práva.

S účinností od 1. července 2021 došlo v Evropské unii 
k zásadním změnám při uplatňování daně z přidané 
hodnoty u přeshraničních obchodů pro osoby nepo-
vinné k dani. Změny se týkají zejména pravidel pro 
prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými 
státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty. Jedná se o do-
dání zboží z  jednoho členského státu osobou povin-
nou k dani osobě nepovinné k dani (tj. konečnému 
příjemci) do odlišného členského státu, než kde je síd-
lo nebo provozovna dodavatele.

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍNY
Upozorňujeme, že do 1. listopadu má osoba uvádějící na trh v  České republice paliva dle zákona 
č.  201/2012  Sb., o ochraně ovzduší, povinnost podat oznámení o  splnění povinnosti zajistit minimální 
množství biopaliv a splatit související jistoty.

Dále uvádíme, že 30. listopad je termínem pro splatnost 2. splátky daně z nemovitých věcí (u poplatníků, 
u kterých daňová povinnost překročila 5 000 Kč) a také termínem podání daňového přiznání a splatnosti 
daně k OSS – dovozní režim.

Připomínáme, že další povinnosti spolu s lhůtami a sankcemi za jejich nesplnění naleznete v Kalendáři podni-
katele – listopad 2021.
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NAŠI ODBORNÍCI
Představujeme Vám odborníka, který je autorem množství odborných článků, příkladů 
z praxe i komentáře k zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Je jím pan Ing. Jiří Nigrin, který 
je absolventem obchodní fakulty VŠE. V profesním životě zastával řadu vedoucích ekono-
mických funkcí od ekonoma závodu až po ředitele podniku. Naposledy do roku 2000 pů-
sobil jako ekonomický a obchodní ředitel v a. s. Od roku 1995 působí jako daňový poradce 
zapsaný v seznamu KDP pod č. 001307, od roku 2000 jako OSVČ. Věnuje se rovněž publikační 
činnosti v řadě odborných publikací s daňovou tematikou.

OTÁZKY MĚSÍCE

» Mimořádné odpisy automobilu
Otázka:
Účetní chce použít § 30a ZDP na mimořádné odpi-
sy majetku – osobní automobil zařazený v odpisové 
skupině 2. Tento automobil má fi rma pořízený na 
úvěr, po dobu úvěru je vlastníkem úvěrová společ-
nost a provozovatelem vozidla je fi rma. Je v tomto 
případě nějaká výjimka pro uplatnění mimořád-
ných odpisů?

Odpověď:
Daňové odpisy, a  to včetně mimořádných, uplat-
ňuje odpisovatel, kterým je vlastník majetku (myš-
leno právní, nikoliv ekonomický vlastník). Z tohoto 
pravidla je několik výjimek. Na základě ustanovení 
§ 28 odst. 4 ZDP je možné, aby daňově odpisoval také 
poplatník, který vlastníkem hmotného majetku není, 
a to z důvodu, že došlo k převodu vlastnictví v důsled-
ku zajištění dluhu převodem práva na věřitele. Pod-
mínkou uplatnění odpisů je však souběžné uzavření 
smlouvy o  výpůjčce tohoto majetku, a  to na dobu 
zajištění dluhu převodem práva. Pokud tato smlou-
va o výpůjčce je uzavřena, je možné daňové odpisy 
uplatnit. Možnost uplatnění mimořádných odpisů 
předpokládá, že daňový subjekt je prvním vlastníkem 
(tj. prvním odpisovatelem) daného majetku.

» Montáž kuchyňské linky
Otázka:
Jednatel objednal montáž pro své soukromé účely, 
faktura je bohužel na fi rmu a v režimu přenesené 
daňové povinnosti.

Je možné, aby účetní tuto fakturu řádně přiznala 
na řádcích pro „reverse charge“ jako ekonomickou 
činnost s tím, že vystaví jednateli „přefakturaci“ na 
tuto montáž? Z pohledu DPH naše společnost řádně 
odvede částku tak, jak má, jednatel bude mít v ruce 
také fakturu na tuto montáž s DPH, je to z pohledu 
zákona akceptovatelné?
A další dotaz – účetní předpokládá, že sazba se řídí 
účelem bydlení v  době montáže podle katastru, 
tedy 15 %, je to rodinný dům na horách.

Odpověď:
Montáž kuchyňské linky podléhá režimu přenesení 
daňové povinnosti, pokud je poskytnuta plátci. Pokud 
však příjemce ke dni uskutečnění zdanitelného plně-
ní nejedná jako osoba povinná k dani, tak se podle 
§ 92a odst. 2 zákona o DPH režim přenesení daňové 
povinnosti nepoužije. Plátce, který ale nejedná jako 
osoba povinná k dani, musí tuto skutečnost plátci, po-
skytovateli služby předem oznámit.

V uvedeném případě k oznámení pravděpodobně ne-
došlo. Plátce je povinen přiznat daň v režimu přenese-
ní daňové povinnosti, v případě montáže kuchyňské 
linky v rodinném domě je sazba daně 15 %.

Plátce však nemá v souladu s § 72 zákona o DPH ná-
rok na odpočet daně, protože přijaté zdanitelné plně-
ní použil pro účely mimo svoji ekonomickou činnost.

Plátce může v uvedeném případě použít „přefaktura-
ci“ podle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Neuplatní ná-
rok na odpočet daně, odběrateli poskytne toto plnění 
v nákupní ceně a musí jednat jménem a na účet třetí 
osoby – účtuje o této transakci jako o průběžné polož-
ce (účty tř. 3).

https://www.daneprolidi.cz/
https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-16
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1460064&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2549091&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=2549902&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=6436782&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
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DOPORUČUJEME

Daňová evidence a cestovní náhrady
Jak již z publikovaných článků o daňové evidenci víme, jediným požadavkem na 
daňovou evidenci je zajistit správné podklady pro zjištění základu daně z pří-
jmů, tedy stanovit, jaké příjmy a výdaje se budou zahrnovat do základu daně.

Zákon o daních z příjmů (ZDP) ani jiný předpis nestanoví formu ani způsob 
vedení daňové evidence, pouze její obsah. Záleží tedy na každém poplatníkovi, 
který chce daňovou evidenci vést, jakou formu zvolí.

Obsahem daňové evidence jsou, podle § 7b ZDP, údaje o:

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu, to znamená, 
že musí být v daňové evidenci zachyceny tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná 
o příjmy či výdaje zahrnované nebo nezahrnované do základu daně,

b) majetku a dluzích.

číst článek

Zdaňování příjmů fi nančních poradců
Činnost fi nančních poradců lze obecně charakterizovat jako samostatnou výdě-
lečnou činnost, kdy příjmy z této činnosti spadají podle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů („ZDP“), do dílčího základu daně z příjmů ze samostatné čin-
nosti podle § 7 daného zákona, a to bez ohledu na to, zda fi nanční poradci pod-
nikají podle živnostenského zákona nebo podle jiných zákonů.

Na základě výše uvedeného je tak jasné, že příjmy z fi nančního poradenství 
budou podléhat rovněž i odvodům na sociální a zdravotní pojištění daného 
fi nančního poradce. S ohledem na skutečnost, že ne vždy jsou veškeré činnosti 
fi nančního poradenství provozovány na základě živnostenského oprávnění, je 
nutné rovněž evidovat i jednotlivé druhy příjmů z jednotlivých činností zejmé-
na s ohledem na uplatňování paušálních výdajů.

Zároveň se fi nanční poradce může stát plátcem daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“), proto je nutné 
hlídat obrat pro účely DPH a včas se případně k DPH zaregistrovat.

Následující článek má za cíl objasnit zdanění příjmů fi nančních poradců, kteří 
jsou fyzickými osobami a nevedou podvojné účetnictví.

číst článek

DPH u nedoložených mank a škod
Tornádo na Moravě zničilo nejen majetek občanů, ale nevyhnulo se ani majet-
ku podnikatelů, kdy jim byly poškozeny provozní budovy, vybavení strojním 
zařízením nebo došlo ke zničení materiálu a zboží. Těmto poškozeným podni-
katelům by mohl pomoci tento článek, zejména body 3 a 4 – jak doložit vzniklé 
škody či zničení majetku pojišťovnám, ale zejména fi nančnímu úřadu pro účely 
zachování si práva na odpočet při pořízení obchodního majetku, který byl nyní 
prokazatelně zničen živelní pohromou.

V tomto článku se pokusím přiblížit problematiku postupu plátce v případě, 
kdy dojde ke zničení jeho obchodního majetku, případně ke ztrátě nebo od-
cizení a plátce není schopen řádně doložit osud tohoto majetku. V takovém 
případě musí plátce provést vyrovnání původně uplatněného odpočtu daně 
podle dále uvedeného postupu dle § 78 ZDPH.

Problematikou vyrovnání odpočtu daně se zabývá ustanovení § 77 zákona 
o DPH. Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní, který nabyl účinnosti dnem 1. července 2017, jehož součástí byla novela 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bylo toto ustanovení do-
plněno v § 77 odst. 2 o písmeno c), které určuje, aby plátce vyrovnal nebo 
upravil dříve uplatněný nárok na odpočet daně při nedoložených případech 
zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku.

číst článek

https://www.svaz-ucetnich.cz/
https://www.daneprolidi.cz/
https://www.daneprolidi.cz/clanek/danova-evidence-a-cestovni-nahrady.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zdanovani-prijmu-financnich-poradcu.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dph-u-nedolozenych-mank-a-skod.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/danova-evidence-a-cestovni-nahrady.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zdanovani-prijmu-financnich-poradcu.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dph-u-nedolozenych-mank-a-skod.htm
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1457861&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=1457735&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=2547949&f=3
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2550095&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2550073&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=27&p=2550073&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=6047119&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=6048525&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=1457156&f=2
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Přednosti a nedostatky účetních výkazů
V následujícím malém seriálu se zabýváme základními kroky, které by měl uči-
nit každý, zejména začínající podnikatel, při rozboru svých výsledků. Analýza 
vychází z účetních výkazů, ty je třeba sledovat stále, údaje srovnávat v čase 
a na základě zejména poměrové analýzy činit odpovídající závěry. Účetní výka-
zy však mají nejen přednosti, ale i nedostatky.

Přestože všechny 3 základní účetní výkazy rozvaha (bilance), výsledovka a cash 
fl ow (výkaz o fi nančních tocích) ukazují stav a pohyb majetku fi rmy, průběh 
hospodaření a  jeho výsledek i fi nanční toky dle všech zásad vedení účetnic-
tví, tj. v prvé řadě pravdivě, jsou údaje obsažené v těchto výkazech ovlivněny 
několika účetními technikami a odrážejí i některé problémy, které jsou skryty 
za číselnými údaji. Ty je zapotřebí znát, ověřit si podrobněji způsoby použití 
těchto technik a při konečném rozboru pak brát některé zjištěné skutečnosti 
v úvahu.

Podívejme se podrobněji na některé problémy při vykazování účetních hod-
not majetku i průběhu hospodaření. Z několika problémů si více povšimne-
me třech základních problémových kategorií, které mohou podstatným způ-
sobem ovlivnit fi nanční analýzu a při absenci podrobnějších znalostí mohou 
i v některých případech znehodnotit její závěry.

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/clanek-z-titulky/odber-novinek-mpl.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/prace-a-mzdy.htm
https://www.daneprolidi.cz/kontakty-dane-pro-lidi.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/prednosti-a-nedostatky-ucetnich-vykazu.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/prednosti-a-nedostatky-ucetnich-vykazu.htm



