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Změna vyhlášky o předškolním
vzdělávání
Vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další vyhlášky, vyšlo v částce 
č. 108, rozeslané 31. 8. 2016, s účinností od
1. 9. 2016.

Změna nařízení o platových
poměrech ve veřejných službách
a správě
Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, vyšlo v částce č. 107, rozeslané 
31. 8. 2016, s účinností od 1. 9. 2016.

Nařízení vlády o standardech 
pro akreditace ve VŠ
Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standar-
dech pro akreditace ve vysokém školství,
vyšlo v částce č. 107, rozeslané 31. 8. 2016,
s účinností od 1. 9. 2016.

Nařízení vlády o oblastech 
vzdělávání ve VŠ
Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech
vzdělávání ve vysokém školství, vyšlo 
v částce č. 107, rozeslané 31. 8. 2016, s účin-
ností od 1. 9. 2016.

Změna vyhlášky o vyšším 
odborném vzdělávání
Vyhláška č. 279/2016 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.,
vyšlo v částce č. 107, rozeslané 31. 8. 2016,
s účinností od 1. 9. 2016.

Nález ÚS z 28. června 2016 
sp. zn. Pl. ÚS 18/15
Nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb., ze
dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 
ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, vyšel v částce č. 105,
rozeslané 29. 8. 2016, s účinností od 
29. 8. 2016.

Vyhláška o podílu obcí 
na hrubém výnosu DPH a DP
Vyhláška č. 272/2016 Sb., o podílu jednotli-
vých obcí na stanovených procentních čás-
tech celostátního hrubého výnosu daně z při-
dané hodnoty a daní z příjmů, vyšla v částce
č. 106, rozeslané 31. 8. 2016, s účinností od
1. 9. 2016.

Vyhláška o způsobu tvorby 
podpisového kódu poplatníka
Vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby
podpisového kódu poplatníka a bezpeč-
nostního kódu poplatníka, vyšla v částce 
č. 104, rozeslané 24. 8. 2016, s účinností od
1. 12. 2016.

Sdělení ČSÚ o klasifikaci 
zaměstnání
Sdělení Českého statistického úřadu
č. 270/2016 Sb., o aktualizaci Klasifikace
zaměstnání (CZ-ISCO), vyšlo v částce č. 104,
rozeslané 24. 8. 2016, s účinností od 1. 9. 2016.

Vyhláška o vydání zlaté mince
Vyhláška č. 265/2016 Sb., o vydání zlaté
mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč, vyšla
v částce č. 103, rozeslané 19. 8. 2016, s účin-
ností od 25. 10. 2016.

Změna vyhlášky o technicko-
-ekonomických parametrech
Vyhláška č. 266/2016 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-eko-
nomických parametrech pro stanovení
výkupních cen pro výrobu elektřiny a zele-
ných bonusů na teplo a o stanovení doby
životnosti výroben elektřiny a výroben tepla 
z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška 
o technicko-ekonomických parametrech),
vyšla v částce č. 103, rozeslané 19. 8. 2016,
s účinností od 1. 1. 2017.

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí
pokut za nepodání kontrolního
hlášení 
Finanční správa zveřejnila na svých interne-
tových stránkách 16. 8. 2016 pokyn GFŘ D-29
k prominutí pokut za nepodání kontrolního
hlášení. Více na straně 10.
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Nový celní zákon reaguje na technologické
změny při zpracování a dohledu nad daty 
získávanými při celních řízeních

Ing. Vladimír Zdražil

Celní správa se podobně jako ta daňová v posledních letech dramatickým 
tempem digitalizovala a legislativa jen těžko může zůstat pozadu. Z toho důvodu
obsahoval červencový balíček zákonů mimo jiné i nový celní zákon č. 242/2016 Sb.,
který nahrazuje zákon č. 13/1993 Sb. Nový celní zákon je reakcí na celní kodex
EU a určitým způsobem sjednocuje výkon celního dohledu, celní kontroly a cel-
ního řízení v návaznosti na vyměření a inkaso cla. Evropská unie se nijak netají
dlouhodobou ambicí mít obchod do a vně prostoru EU pod elektronickou kon-
trolou tak, aby bylo zboží pod automatickými testy počítačových systémů.
Smyslem je samozřejmě vyhodnotit tzv. ex ante zásilku a případně ji zastavit
ještě před jejím vstupem do EU.

Hlavním záměrem nového celního zákona je právě sladění procesů celní správy
s nejmodernějšími technologiemi a v neposlední řadě i určité zjednodušení pro
samotné účastníky celních řízení. Jde zejména o oblast:
– zajištění celního dluhu u přímých zástupců,
– zjednodušení oprav nefinančního charakteru v celním prohlášení,
– možnost opakovaného skládání jistoty pro zajištění celního dluhu.

Ust. § 4 celního zákona přináší nový pojem „správce cla“ a zdůrazňuje pří-
slušnost správce k jednotlivému celnímu řízení. Platí, že příslušný je ten,
u něhož se celní řízení zahajuje. Pokud dojde ke zjištění skutečností vedoucím
ke vzniku celního dluhu mimo celní řízení, tak se správcem cla stává ten, kdo
takové jednání zjistil. V případě mimořádné situace zničení nebo zadržení
zboží pod celním dohledem je to ten správce cla, který zboží zadržel.

Ust. § 10 celního zákona stanovuje dobu pro uchování informací pro účely
celní kontroly na 10 let. Následující § 11 určuje zvláštní ustanovení týkající 
se stížnosti, kterou podává účastník celního řízení na chování úřední osoby
během celní kontroly. Ta nemusí být vyřízena do okamžiku ukončení celní 
kontroly.

Ust. § 17 přináší zjednodušení u všech oprav, které mají tzv. nefiskální 
charakter. Každým rokem jde o několik desítek tisíc rozhodnutí, která před
účinností tohoto celního zákona procházela standardní a složitou administra-
tivní procedurou a které velmi neúměrně zatěžovaly obě strany – tj. celní správu
i deklaranty. Nyní půjde o zjednodušený postup vedoucí k rozhodnutí pro
všechny typy oprav nefiskální podoby. Stejný princip bude aplikován na změny
plynoucí ze žádosti deklaranta anebo z moci úřední. Prakticky půjde pouze
o změnu v samotném informačním systému správce cla, avšak o takové opravě
bude dotyčný subjekt informován v podobě úředního záznamu.
Podobně jako doposud musí být clo zajištěno. Zajištění lze provést složením
jistoty (nejčastěji složením částky nebo ručením či zárukou a méně obvykle jde

Ing. Vladimír Zdražil je specialistou na přeshraniční obchod a služby

o zástavní právo k nemovitosti). Správce cla může vydat soubornou jistotu se
sníženou částkou záruky (§ 32 nového celního zákona). Takové povolení se
vydává maximálně na dva roky a lze vyjednat jeho prodloužení (opět nejvýše
o dva roky).
Podobně jako doposud existuje možnost nechat se v celním řízení zastoupit
celním zástupcem. Buď přímým anebo nepřímým zastoupením. Celní zástupce
jednající na základě přímého zastoupení může sám zajistit clo za dovozce.
Důsledky jsou pro něj takové, že ručí za úhradu cla společně s touto osobou.
V takovém případě musí být příslušný dokument o zajištění zástupce připojen
buď k záruční listině pro jednotlivou operaci (u ručení), anebo k celnímu pro-
hlášení, pokud je zajištěno jinou přípustnou formou (vše § 31).
Případní dlužníci na daních či clech nově mohou být nyní vystaveni nejenom
zadržení zboží za účelem úhrady nedoplatků, ale nově i záboru dopravního
prostředku (bez ohledu na práva třetích osob). Správce cla při prodeji zadrže-
ného zboží nebo dopravního prostředku postupuje podle daňového řádu a jeho
ustanovení týkajících se exekuce movitých věcí. Nový celní zákon deklaruje
obranu dotčené osoby proti zadržení, a to nejpozději do tří pracovních dnů.

Ust. § 56 věnující se údajům pro statistické účely vyplývajícím z celních řízení
posunuje případnou sankci za neplnění informačních, registračních a statistic-
kých povinností až do výše 1 000 000 Kč. Navíc se porušení povinností dostává
do gesce daňové a opouští oblast správních deliktů.
Samotné clo lze hradit i v zahraniční měně, avšak je třeba počítat s konverz-
ními náklady, které správci cla vzniknou u směny do Kč. Ale pozor, zahraniční
měnu nelze použít na úhradu jistoty (§ 63).

Nový celní zákon č. 242/2016 Sb. se může jevit jako velmi podobný svému
předchůdci. Je třeba dodat, že společně s jeho zveřejněním ve Sbírce zákonů
(vyšel 29. července 2016) bylo změněno dalších zhruba 40 souvisejících 
právních předpisů. Mezi nimi mimo jiné dochází i k drobným úpravám daně
z přidané hodnoty v oblasti obchodu se třetími zeměmi. Dodejme, že zásadní
změny praktičtějšího rázu v oblasti celního řízení přišly nejvíce s celním 
kodexem EU.

Poznámka: Výklad změn v zákoně o dani z přidané hodnoty s účinností od 29. 7. 2016 – viz DHK
č. 17/2016 strana 21–24.

Upozorňujeme: Přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH 
V DHK č. 17/2016 na straně 21 až 24 se ing. Z. Kuneš v článku „Přehled nejdůležitějších změn zákona
o DPH“ věnoval novele zákona č. 235/2004 Sb., provedenou zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. V návaznosti na změny terminologie
v celních předpisech a z důvodu, aby nebyl zákon o DPH v rozporu s celním kodexem EU a novým
celním zákonem, jsou v zákonu o DPH provedeny některé legislativní změny. Nebudou již používány
pojmy „celně schválené určení“ nebo „svobodný sklad“, byly zrušeny pojmy „režim s hospodářským
účinkem“ a „režim s podmíněným osvobozením od cla“. Celní režimy, které pod tyto pojmy spadaly,
byly zrušeny, nebo byly souhrnně označeny pojmem „zvláštní režimy“. Také byly zrušeny celní režimy
aktivní zušlechťovací styk v systému vracení cla a celní režim přepracování pod celním dohledem.
Zásadní změnou zákona o DPH je zrušení osvobození od daně z přidané hodnoty při propuštění
zboží do svobodného pásma, dodání zboží ve svobodném pásmu a poskytnutí služeb vztahujících se
k tomuto zboží. Více v minulém čísle DHK.
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Elektronická evidence tržeb 
u veřejně prospěšných poplatníků

Ing. Zdeněk Morávek

V souvislosti s problematikou elektronické evidence tržeb, upravené zákonem
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a zákonem č. 113/2016 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, se tentokrát
zaměříme na konkrétní úpravu z pohledu veřejně prospěšných poplatníků.

Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evi-
denci tržeb, včetně těch souvisejících. Subjekty, ke kterým se vztahují povinnosti
evidence tržeb, jsou vymezeny ve vazbě na daň z příjmů. Jde o poplatníky daně
z příjmů fyzických i právnických osob, a protože poplatníky daně z příjmů práv-
nických osob jsou také veřejně prospěšní poplatníci, jak jsou vymezeni v § 17a
ZDP (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
vztahují se povinnosti související s evidencí tržeb také na ně.
Další zcela zásadní úpravou je potom vymezení tržeb, které budou vlastně 
evidovány. Evidovanou tržbou je tržba, která splňuje formální náležitosti
a která zakládá rozhodný příjem. Formální náležitosti splňují zejména tržby
uskutečněné v hotovosti nebo tržby uskutečněné bezhotovostně kartou přes
platební terminál. Jde i o řadu dalších méně častých případů tržeb, ty ale nemá
cenu v tuto chvíli blíže rozebírat. Naopak, formální náležitosti nesplňují platby
provedené převodem z účtu na účet, ty tedy evidenci nepodléhají.

Rozhodující je potom vymezení rozhodného příjmu, které je obsaženo v § 6
zákona o evidenci tržeb. Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona
rozumí u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je
podnikáním, s výjimkou příjmu, který:
1. není předmětem daně z příjmů,
2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,
3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo
4. podléhá dani ze samostatného základu daně.

Z uvedeného tak vyplývá, jaké příjmy není nutné evidovat. Jde zejména 
o příjmy, které nejsou předmětem daně a které jsou zdaňované srážkovou
daní. Také jde o tržby ojedinělé bez bližší specifikace, lze tak předpokládat, že
s praktickou aplikací tohoto ustanovení budou určité problémy. Podle před-
běžných informací by tato kategorie měla být blíže vysvětlena v metodice, 
kterou finanční správa přislíbila vydat do konce srpna. A skutečně se tak stalo,
31. 8. 2016 finanční správa metodiku zveřejnila, je k dispozici pod odkazem
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf.
Je třeba zdůraznit, že na transakce, které nejsou pro účely tohoto zákona
považovány za evidované tržby, se povinnost evidence nevztahuje, a to bez
ohledu na to, zda v souvislosti s nimi vzniká předmět daně či nikoliv, či obec-
něji, jaký mají daňový dopad.
Z pohledu praxe u veřejně prospěšných poplatníků je vhodné poznamenat, že
některé z těchto subjektů jsou ze systému evidence tržeb vynechány, bližší

Ing. Zdeněk Morávek je daňovým poradcem

úprava je obsažena v ustanovení § 12 tohoto zákona. Úprava není postavena
jako vyloučení těchto subjektů, ale stanoví, že evidovanou tržbou nejsou
tržby přijaté konkrétně stanovenými subjekty, konkrétně státem, územními
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, Českou národní bankou
a držiteli poštovní licence. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že uplatnění evi-
dence tržeb ve vztahu k těmto subjektům bylo shledáno jako nadbytečné, a to
vzhledem k veřejnoprávnímu statusu těchto subjektů, v případě příspěvkových
organizací potom vzhledem ke konkrétním ustanovením zákona o rozpočto-
vých pravidlech ÚSC, která výrazně zužují volné ziskové hospodaření těchto
organizací.
Znamená to tedy, že těchto subjektů se elektronická evidence tržeb vůbec
týkat nebude, a to ani za situace, že budou provádět doplňkovou, vedlejší či
jinou podnikatelskou činnost.

Evidovanou tržbou také dále nejsou následující tržby:
– uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní

následujících po jeho přidělení,
– z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti

s nimi,
– ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
– ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou

školou nebo školským zařízením,
– z jízdného nebo související platby hrazené v dopravních prostředcích při

pravidelné hromadné přepravě osob,
– na palubě letadel,
– z osobní železniční přepravy,
– z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
– z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
– z provozování veřejných toalet.

Z pohledu veřejně prospěšných poplatníků bude u výše uvedených tržeb roz-
hodující posouzení, co se rozumí drobnou vedlejší podnikatelskou činností.
Účelem této úpravy, tedy vyloučení evidence těchto tržeb, je předejít situaci, kdy
by veřejně prospěšný poplatník byl nucen pořizovat si hardwarové vybavení
právě z takových banálních důvodů. Protože zákon o EET nijak blíže nestanoví,
co se rozumí touto činností, je vhodné vycházet alespoň z důvodové zprávy.
Ta k tomu uvádí, že naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je u poplat-
níka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu,
kdy je nezbytné vycházet z agregovaných údajů o vedlejší podnikatelské čin-
nosti za všechny druhy (vedlejší) podnikatelské činnosti vykonávané poplatníkem
(tj. v případě, že poplatník agreguje zisk z podnikání ve více odvětvích, je roz-
hodujícím ukazatelem souhrnný údaj za tyto vedlejší podnikatelské činnosti).
Rozhodujícím ukazatelem je přitom pro určení, zda podnikatelská činnost
dosahuje drobné míry, nejen celkový zisk z vedlejší podnikatelské činnosti
porovnaný k objemu ostatních příjmů vzniklých poplatníkovi z jiných zdrojů
(např. dary, dotace), ale také míra, v jaké poplatník podnikáním získané pro-
středky vkládá do své hlavní činnosti (a kdy lze být v případě financování hlavní
činnosti ziskem z činnosti vedlejší při posuzování kritéria „drobnosti“ s ohledem
na nejasnou hranici mezi oběma činnostmi a nižší podíl „skutečné“ vedlejší
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podnikatelské činnosti vykonávané čistě za účelem zisku, nikoliv pokrývání
nákladů hlavní činnosti, úměrně tolerantnější).
Ve vztahu k vymezení vedlejší (podnikatelské) činnosti je nutné poznamenat,
že vybrané činnosti není možné u veřejně prospěšných poplatníků považovat
za podnikatelskou činnost obecně a při přijetí tržeb v rámci těchto činností tak
není nutné rozhodovat, zda plynou z drobné činnosti, nebo nikoliv, neboť tržby
z této činnosti nejsou tržbami z podnikání a nepodléhají evidenci tržeb v plné
šíři – příkladem může být zejména pořádání společenských a reprezentačních
akcí ve formě plesů, tanečních zábav a společných setkání, které mohou být
spojeny s uskutečněním plateb například v souvislosti s prodejem vstupenek
a občerstvení a které není nutné evidovat již z povahy nepodnikatelské činnosti,
ze které pocházejí. Pojem drobné vedlejší podnikatelské činnosti byl blíže vy-
mezen v uváděném Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb.
Veřejně prospěšných poplatníků se budou týkat také tržby ze vztahu souvise-
jícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem. Jde například o úhrady za
zaměstnanecké benefity, závodní stravování apod. Ani tyto tržby nebudou pod-
léhat evidenci.
Předmětem evidence také nebudou tržby ze stravování a ubytování žákům
a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením.
Převážná část škol a školských zařízení jsou příspěvkovými organizacemi,
které jsou vyjmuty ve všech svých činnostech. Pokud půjde o jiný případ škol-
ského zařízení, než je příspěvková organizace, budou tržby za ubytování
a stravování žáků a studentů vyjmuty z evidence. Prakticky tak jde o vynětí
školních jídelen, studentských kolejí, menz a internátů. Pokud ale bude ubyto-
vání a stravování poskytováno jiným subjektem, nebo pokud bude ubytování
a stravování poskytováno školami a školskými zařízeními jiným osobám, než
jsou žáci a studenti, budou takové tržby již předmětem evidence.
Lze tak konstatovat, že pokud jde o veřejně prospěšného poplatníka ve smyslu
§ 17a ZDP, musí v prvé fázi rozhodnout, zda jde o tržbu za příjem, která je pod-
nikáním, či nikoliv. Pokud jde o příjem z nepodnikatelské činnosti, v zásadě
tedy z činnosti, která je hlavní činností těchto poplatníků, takovéto tržby evi-
denci nepodléhají, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou nebo nejsou před-
mětem daně z příjmů. Připomeňme, že podnikatelem je podle § 420 občan-
ského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) fyzická nebo právnická osoba, která
samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živ-
nostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za
účelem dosažení zisku. Pokud činnost nebude naplňovat uvedené znaky pod-
nikání, tržby související s touto činností poplatník evidovat nebude.
Pokud jde o příjem z činnosti, která je podnikáním, potom je nutné rozlišit, zda
jde o příjem, který je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý, či nikoliv.
Zákon o EET pojem ojedinělosti nevymezuje, důvodová zpráva k tomu uvádí, že
kritérium ojedinělosti je z hlediska teorie a obecných principů správního práva
tzv. neurčitým právním pojmem, tj. jde o obecný pojem s vlastním významem.
Důvodem pro užití takového právního pojmu je v legislativní praxi zejména široký
okruh případů, na které má být uvedená norma aplikována, a který vylučuje
možnost uplatnění konkrétní definice. Uvedený případ nastává podle předklada-
tele právě v případě určení znaků „ojedinělosti“. V tomto kontextu jde o obecné
ustanovení. Z důvodu nemožnosti zajistit dostatečně obecnou definici daného

pojmu, která by nevedla k zúžení jeho obsahu, nebyla technika legislativní defi-
nice v daném případě zvolena. Výklad vnitřního obsahu pojmu je nutné provést
v daném případě s ohledem na posouzení konkrétních okolností. Přitom krité-
riem pro definici této vlastnosti příjmu je tedy jednorázovost či výjimečnost příjmu.
Lze tak konstatovat, že pokud půjde o příjem sice z podnikání, ale jednorázový
či výjimečný, potom opět nebude, resp. tato tržba, předmětem evidence tržeb.
Pokud nebude splněna podmínka ojedinělosti, a půjde o příjem z podnikání,
potom zbývá poslední možnost, jak tuto tržbu vyloučit z evidence, a to, že jde
o tržbu z drobné vedlejší podnikatelské činnosti, jejíž vymezení bylo uvedeno
výše a kdy je nutné zkoumat rozsah této činnosti vzhledem k ostatním druhům
vedlejší činnosti, k ostatním zdrojům financování, případně k rozsahu, jak se
zisk z této činnosti podílí na krytí nákladů hlavní činnosti. Tedy nikterak jedno-
duchá a spíše individuální záležitost. Pokud jde o příjmy z podnikání trvalého
charakteru, které ale splňují kritérium drobné vedlejší činnosti, opět jsou sou-
visející tržby vyloučeny z evidence tržeb.
V ostatních případech je nutné tržby odpovídajícím způsobem evidovat.
Evidenční povinnost bude tedy vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší pod-
nikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti
veřejně prospěšného poplatníka, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto
příjmy jsou nebo nejsou předmětem daně.
V případě, že si veřejně prospěšný poplatník není jistý charakterem své čin-
nosti, může požádat správce daně o závazné posouzení. Tato žádost bude
podléhat správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč a lze ji podat nejdříve tři měsíce
před zahájením evidence tržeb.
Cílem příspěvku bylo, pokud možno srozumitelně, podle dostupných informací
a výkladů vysvětlit, za jakých okolností se elektronická evidence tržeb týká
veřejně prospěšných poplatníků. Záměrem tedy nebylo vysvětlování postupu,
jak evidence probíhá, jaké další povinnosti jsou s touto evidencí spojeny, jaké
jsou technické předpoklady a další aspekty, které se potom již neliší od ostat-
ních subjektů evidence tržeb. Nicméně je nutné sledovat i další vývoj ohledně
souvisejících právních předpisů a výkladů, zejména prováděcí předpisy k zákonu
o evidenci tržeb a metodiku k celému systému zpracovanou Finanční správou.
Oficiální stránky MF ČR a Finanční správy k evidenci tržeb jsou dostupné na
adrese http://www.etrzby.cz/.

Upozorňujeme: Zákon o evidenci tržeb
V DHK č. 13 a v č. 14 – 15/2016 naleznete dvojdílný výklad nového zákona o evidenci tržeb,
který zpracoval ing. Z. Kuneš. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nabude účinnosti od 
1. 12. 2016, s výjimkou ust. § 10 až § 17, které nabyly účinnosti 1. 9. 2016, a § 32, kdy správce
daně od 1. 9. 2016 vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném posouzení o určení evi-
dované tržby. Působnost zákona o evidenci tržeb vykonávají orgány Finanční správy, v prvním
stupni finanční úřady a orgány Celní správy ČR. Povinnosti podle zákona o evidenci tržeb se
vztahují na poplatníka daně z příjmů fyzických osob a poplatníka daně z příjmů právnických
osob. Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby uskutečňované poplatníky daní z příjmů.
Evidovanou tržbou je platba, která musí splňovat současně dvě podmínky, a sice formální nále-
žitosti pro evidovanou tržbu a současně musí zakládat rozhodný příjem. Transakce, které nejsou
pro účely zákona o evidenci tržeb považovány za evidované tržby, se povinnost evidence nevzta-
huje, a to bez ohledu na to, zda v souvislosti s nimi vzniká předmět daně, či nikoliv.
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DPH u autorských honorářů 
– s čím bývá občas problém?
Ing. Václav Benda

Řada autorů, kteří jsou jako fyzické osoby plátci daně z přidané hodnoty, má
stále problémy s uplatňováním DPH u autorských honorářů. Novelou zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o DPH), provedenou zákonem č. 360/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015,
došlo totiž ke změně v uplatňování DPH u činností, které jsou zdaňovány jako
příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle
zákona o daních z příjmů.

Tato změna vyplynula z novelizace § 5 odst. 2 zákona o DPH, v němž je vyme-
zena pro účely zákona o DPH ekonomická činnost, jejíž provádění je základ-
ním charakteristickým znakem osob povinných k dani a jejíž vymezení je klí-
čové pro vymezení předmětu DPH v § 2 odst. 1 zákona o DPH.

Ekonomická činnost a předmět daně
Předmětem daně je podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH dodání zboží,
pokud je uskutečňuje za úplatu osoba povinná k dani v rámci uskutečňování
své ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Za obdobných podmínek,
za jakých je předmětem daně dodání zboží, je podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona
o DPH předmětem daně poskytnutí služby, tj. musí jít o službu poskytovanou
za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování její ekonomické čin-
nosti s místem plnění v tuzemsku.
Ekonomickou činností se pro účely zákona o DPH v návaznosti na směrnici
Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen
směrnice o DPH) rozumí podle § 5 odst. 2 zákona o DPH soustavná činnost
výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby a dále i soustavná činnost
vykonávaná podle zvláštních právních předpisů jako nezávislé činnosti. Z výše
uvedeného vymezení vyplývá, že ekonomickou činností je bezpochyby podni-
kání, ale i další samostatné výdělečné činnosti.
Za ekonomickou činnost se považuje i využití hmotného a nehmotného majetku
za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně, tj. např.
dlouhodobý pronájem movitého nebo nemovitého majetku, ať již je podle
zákona o dani z příjmů zdaňován podle § 7 jako příjem z podnikání nebo podle
§ 9 jako příjem z pronájmu. Ekonomickou činností není činnost zaměstnanců
nebo jiných osob na základě pracovněprávního vztahu a ani činnosti osob,
které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních
z příjmů, tj. např. činnosti statutárních orgánů obchodních společností a dalších
právnických osob.

Příjmy za autorské příspěvky a DPH do konce roku 2014
Do konce roku 2014 nebyly ekonomickou činností ani činnosti, které byly zda-
ňovány jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž byla uplatňována zvláštní
sazba daně podle § 36 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů. Podle tohoto

Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH

odstavce se u vyjmenovaných příjmů uplatní zvláštní sazba daně ve výši 15 %.
Podle písm. t) se tato zvláštní sazba daně vztahuje i na příjmy autorů podle 
§ 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Podle tohoto odstavce je příjem autora
za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů 
na území České republiky samostatným základem daně pro daň vybíranou
srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od
téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a jde o příjem
z užití nebo poskytnutí autorských práv včetně práv příbuzných právu autor-
skému.
Prakticky to tedy znamenalo, že do konce roku 2014 nebyly autorské honoráře
zdaňované jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž byla uplatňována zvláštní
sazba daně podle § 36 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů, předmětem
DPH, protože takto zdaňovaná činnost nebyla ekonomickou činností pro účely
DPH a tím ani nebyla předmětem DPH podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona
o DPH. Pokud tedy v roce 2014 např. fyzická osoba, která byla plátcem daně,
obdržela za příspěvek do odborného časopisu honorář ve výši 6 000 Kč, byl
tento honorář zdaněn pouze zvláštní sazbou daně z příjmů ve výši 15 %
a nebyl již předmětem DPH. Pokud by uvedený honorář obdržela v roce 2014
fyzická osoba, která není plátcem, nevstupoval by jí uvedený honorář do limitu
obratu pro povinnou registraci plátce.

Příjmy za autorské příspěvky a DPH od 1. 1. 2015 
Novelou zákona o DPH provedenou zákonem č. 360/2015 Sb. byl s účinností
od 1. 1. 2015 novelizován § 5 odst. 2 zákona o DPH, v němž je vymezena eko-
nomická činnost. Touto novelizací byla vypuštěna část poslední věty tohoto
odstavce a tím byla prakticky zrušena dříve platná výjimka pro vynětí čin-
ností zdaňovaných jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž byla uplatňována
zvláštní sazba daně podle § 36 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů, z před-
mětu DPH.Tato výjimka byla zrušena v návaznosti na změny ve zdaňování auto-
rských honorářů v zákoně o daních z příjmů, a dále také proto, že tato vý-jimka
neodpovídá podle právního názoru Ministerstva financí vymezení ekonomické
činnosti podle směrnice o DPH a související judikatury Soudního dvora EU.

Příklad:
Fyzická osoba, která je plátcem daně, obdržela v srpnu 2016 za příspěvek do
odborného časopisu od vydavatelství autorský honorář ve výši 7 500 Kč, který
bude zdaněn zvláštní sazbou daně z příjmů ve výši 15 %, tj. daň z příjmů, 
kterou odvede vydavatelství, bude tedy činit 1 125 Kč. Pro fyzickou osobu,
která je plátcem, je tento honorář předmětem DPH. Prakticky to znamená, že
fyzické osobě, která je plátcem, vzniká povinnost z částky 7 500 Kč, která je
chápana jako částka včetně DPH, přiznat daň a vystavit pro vydavatelství,
daňový doklad, na jehož základě si může vydavatelství, je-li plátcem daně,
uplatnit nárok na odpočet daně.
Fyzická osoba nemůže počítat DPH z částky snížené o daň z příjmů, tj. z částky
6 375 Kč, protože podle § 36 odst. 3 písm. a) zákona o DPH základ daně za-
hrnuje také jiné daně, cla, dávky nebo poplatky. Při výpočtu podle § 37 odst. 2
zákona o DPH, který stanoví postup při výpočtu daně z částky včetně daně,
bude DPH, kterou je fyzická osoba povinna přiznat, při základní sazbě daně
21 % po zaokrouhlení na celé koruny činit 1 302 Kč (7 500 Kč x 0,1736).

DHK-1  6.9.2016  13:52  Stránka 4



Daně, dávky, poplatky Daně, dávky, poplatky

DHK-sešit 18 14. září 2016 str. 11str. 10 14. září 2016 DHK-sešit 18

Prakticky to tedy znamená, že ve srovnání s obdobím do konce roku 2014 jsou
od 1. 1. 2015 „čisté“ odměny autorů, kteří jsou plátci daně a které jsou zdaňo-
vány zvláštní sazbou daně z příjmů ve výši 15 %, nižší o odváděnou DPH.
V této souvislosti se podle mého názoru může autor, který je plátcem daně,
dohodnout s vydavatelstvím či jiným subjektem, který mu vyplácí odměnu zda-
ňovanou zvláštní sazbou daně z příjmů ve výši 15 %, na tom, že odměna za
článek bude sjednána v úrovni bez DPH a autor bude oprávněn si tuto odmě-
nu navýšit o daň. Na tento postup však není zákonný nárok, musí být sjednán
dohodou mezi zúčastněnými stranami.
Je-li odměna autora vyšší než 10 000 Kč, problém by vznikat neměl, protože
v tomto případě by měla být odměna vyplacena „brutto“, tj. autor, který je
poplatníkem daně z příjmů a plátcem DPH, by si měl tuto odměnu zahrnout
pro účely daně z příjmů do svých zdanitelných příjmů za příslušný kalendářní
rok a zároveň z přijaté částky, a to jako částky včetně daně, přiznat daň na
výstupu v základní sazbě daně v přiznání k DPH za příslušné zdaňovací obdo-
bí pro účely DPH.

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut 
za nepodání kontrolního hlášení 

Finanční správa zveřejnila na svých internetových stránkách 16. 8. 2016
pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení,
z jehož textu citujeme: S účinností od 29. července 2016 byla přijata právní
úprava týkající se individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrol-
ního hlášení dle § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Vzhledem ke skutečnosti,
že mezi příslušenství daně ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), patří
i pokuty, bude se na prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
aplikovat obecná právní úprava individuálního promíjení příslušenství
daně upravená v § 259 a § 259c daňového řádu.

Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při roz-
hodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH
v návaznosti na příslušná ustanovení daňového řádu.

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

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povin-
nost uhradit pokutu ve výši:
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem

daně vyzván, 
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či po-

tvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo 
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Cíl pokynu: Generální finanční ředitelství vedeno snahou dostatečně spoleh-
livě zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivizované rozhodo-

vání o žádostech o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, vyme-
zuje tímto pokynem skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat
důvody, pro které je dle zákonné úpravy možné prominout pokutu. Tímto je
Generálním finančním ředitelstvím též vyjádřena snaha zamezit případným
excesivním individuálním rozhodnutím tak, aby byla i při aplikaci předmětné
zákonné pravomoci založené na kombinaci obecně formulovaných právních
pojmů v maximální možné míře šetřena veřejná práva daňových subjektů spo-
čívající v zákazu diskriminace a v právu na řádný proces.
Tento pokyn se nevztahuje na prominutí jiných pokut, než pokut za nepodání
kontrolního hlášení. Z tohoto důvodu se tento pokyn také nevztahuje na pokuty
související s nesplněním povinností sankcionovaných pokutou dle § 101h odst. 1
písm. a) ZDPH nebo dle § 101h odst. 2 a 3 ZDPH.

Vztah k pokynu GFŘ D-21: Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně 
č. j. 4260/15/7100-40123 ze dne 12. 2. 2015 (dále jen „pokyn GFŘ D-21 k pro-
míjení příslušenství daně“) se při prominutí pokuty za nepodání kontrolního 
hlášení použije jen v případech výslovně uvedených níže v textu tohoto pokynu.

Správní poplatek: Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
(dále také „žádost o prominutí pokuty“) podléhá správnímu poplatku ve výši 
1 000 Kč podle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), Sazebníku,
části I, položky 1 bodu 1 písm. c).

Kumulace poplatku: Poplatek se vybírá za každou daň, které se žádost
daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost
více daňových subjektů.

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

Zastavení řízení: Pokud nedojde k zaplacení poplatkové povinnosti spojené
s přijetím žádosti o prominutí pokuty, správce daně, podle § 5 odst. 4 zákona
o správních poplatcích, řízení zastaví.

Promíjení pokuty: Ustanovení § 101k odst. 3 ZDPH stanoví, že žádost o pro-
minutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci pla-
tebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.
V případě, kdy běh lhůty pro podání žádosti o prominutí pokuty započal před
datem 29. července 2016, neskončí běh této lhůty dle čl. XXXIV bodu 6 zákona
č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního
zákona, dříve než 3 měsíce od uvedeného data. Pro posouzení dodržení této
lhůty se uplatní obecná pravidla obsažená v § 35 daňového řádu. Zákonnou
tříměsíční lhůtu pro podání žádosti není možné prodloužit (§ 36 daňového
řádu).
Správce daně zastaví řízení podle § 106 odst. 1 písm. e) daňového řádu, pokud
daňový subjekt podá žádost o prominutí pokuty po lhůtě pro její podání.
Splní-li žádost daňového subjektu formální požadavek podle čl. II. 1. tohoto
pokynu, lze přistoupit k meritornímu posouzení žádosti o prominutí pokuty.
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První úvahou při meritorním rozhodování správce daně o žádosti o prominutí
pokuty bude, zda lze vůbec žádosti vyhovět.V této fázi správce daně nezkoumá,
v jakém rozsahu lze prominout, nýbrž zda lze vůbec prominout – rozsah pro-
minutí bude předmětem úvah správce daně až při kladném zodpovězení této
prvotní otázky.

Právní úprava: Daňový řád ve svém ustanovení § 259c odst. 2 upravuje 
vylučující podmínku pro možnost prominutí příslušenství daně, tedy také pro
možnost prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Podle uvedeného
ustanovení platí, že prominutí daně nebo příslušenství daně není možné,
pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu,
v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní
předpisy…, praví se mimo jiné v pokynu GFŘ D-29.

Kompletní text naleznete na www.financni sprava.cz.
das

Dopad nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 18/15 
na výdělečně činné důchodce

doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.

Ústavní soud ČR (dále jen ÚS) rozhodl formou nálezu 28. června 2016 ve věci
posouzení ústavnosti § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění zákona č. 346/2010 Sb. ÚS v dané věci konstatoval protiústavnost před-
mětného ustanovení zákona o daních z příjmů, což je bezesporu dobrá zpráva
pro ekonomicky činné důchodce, kteří dosahují vysokých příjmů.1)

Ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZDP), zakotvoval následující: „Osvobození pra-
videlně vyplácených důchodů a penzí uvedených v odstavci 1 písm. h) se
nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně
podle § 7 a § 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 
840 000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují
příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle
zvláštní sazby daně, pokud se nepostupuje podle § 36 odst. 7.“

Zavedení uvedeného „opatření“ souviselo, jak jinak, se snahou navýšit příjmy
veřejných rozpočtů. V části první, čl. II. bodu 8 přechodných ustanovení zá-
konného opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, bylo přitom sta-
noveno, že: „Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 se nepoužije ustanovení
§ 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. v účinném znění.“ Přičemž následně 
bod 2 čl. II. zákona č. 267/2014 Sb. zakotvil, že: „Pro zdaňovací období roku
2015 se nepoužije část první článek II bod 8.“2)

doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 
Ústav financí

Právní úprava „před nálezem“ ÚS ze dne 28. 6. 2016,
sp. zn. Pl. ÚS 18/15

Dle dikce § 4 odst. 1 písm. h) ZDP jsou od daně osvobozeny důchody do výše
36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu daného zdaňovacího
období. Pro rok 2016 se tedy jedná o čátku 356 400 Kč (tj. 36 x Kč 9 900). Nad
tuto hranici podléhá daný příjem zdanění v rámci dílčího základu daně dle § 10
ZDP. Pokud by však součet příjmů důchodce dle § 6 ZDP (příjmy ze zaměst-
nání) a dílčích základů dle § 7 ZDP (příjmy ze samostatné činnosti) a § 9 ZDP
(příjmy z nájmu) činil více než 840 000 Kč, pak by poplatník díky § 4 odst. 3
ZDP ztrácel zcela nárok na osvobození svého důchodu.

Příklad č. 1:
Pan Šikovný je důchodce, který podniká a dosahuje příjmů z nájmu nemovi-
tých věcí (nájem bytu a polí). Jeho důchod činil v úhrnu za zdaňovací období
180 000 Kč. Dílčí základ daně dle § 7 ZDP činil 340 000 Kč a dílčí základ daně
dle § 9 ZDP pak 510 000 Kč. Kromě uvedeného ještě dosáhl příjmu na základě
dohody o provedení práce (dále jen DPP); nepodepsal prohlášení k dani.
Částka brutto příjmu z DPP činila 6 000 Kč, sražená daň pak 900 Kč.

Zhodnocení a řešení dle právního stavu „před nálezem“ ÚS: Souhrn 
dílčích základů daně dle § 7 a § 9 ZDP činí 850 000 Kč. Příjem z DPP by byl
dle dikce § 4 odst. 3 ZDP zahrnut pouze v případě, že by poplatník postupo-
val dle § 36 odst. 7 ZDP3). Avšak bez ohledu na to, zda by poplatník postupo-
val dle § 36 odst. 7 ZDP, či nikoliv, vedla by výše uvedená situace k tomu, 
že příjem z důchodu by nebyl u poplatníka osvobozen. V takovém případě 
by tedy byla celková částka důchodu podrobena dani jako příjem dle § 10 
ZDP. Celkový základ daně z příjmů fyzických osob by v daném případě činil 
1 036 000 Kč (resp. 1 030 000 Kč, pokud by nebyl zahrnut příjem z DPP).

Právní úprava „po nálezu“ ÚS ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/15
Důvodem, pro který ÚS zrušil napadané ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, je:
„ ... rozpor s čl. 1 větou první Listiny základních práv a svobod a čl. 26 větou
první Mezinárodního paktu o občanských a politických právech garantujícími
právo na rovné zacházení a z něj plynoucího zákazu libovůle při činnosti veřejné
moci, včetně zákonodárce.“ ÚS zároveň konstatoval, že: „Míra odlišného
zacházení mezi jednotlivými skupinami důchodců je zcela zjevně nepřiměřená
míře odlišností, kterou tyto skupiny vykazují. Napadené ustanovení tak před-
stavuje rozlišení svévolné bez věcného a racionálního zdůvodnění a tudíž
porušující zákaz nerovného zacházení, resp. zákaz libovůle.“ 
Z pohledu aplikace daného ustanovení je pak důležitý bod 146, kde se uvádí:
„S ohledem na derogaci napadeného ustanovení v průběhu zdaňovacího
období Ústavní soud zároveň dodává následující: Napadené ustanovení počítá
s vyloučením osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí v rozsahu
36násobku minimální mzdy v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích
základů daně podle § 7 a 9 zákona o daních z příjmů u poplatníka přesáhne
ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Zdanění celého důchodu je tedy
v rámci příslušného zdaňovacího období vázáno na celkovou výši jiného (výše
specifikovaného) přijmu opět v rámci celého zdaňovacího období. Vzhledem
k tomu, že na základě tohoto nálezu nebude dané ustanovení účinné po celé
zdaňovací období roku 2016, jakož i v zájmu právní jistoty a předvídatelnosti
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dle původního znění zákonného opatření, tj. před novelou. Změny zakotvené
v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemo-
vité věci dojde od 1. 11. 2016. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem
zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné
smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemo-
vitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den
nabytí účinnosti smlouvy. Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci roz-
hodnutím orgánu veřejné moci, nabývá se dnem, který je v tomto rozhodnutí
určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem právní moci roz-
hodnutí příslušného orgánu (např. zrušení a vypořádání podílového spolu-
vlastnictví soudem).

Shora uvedená novela obsahuje kromě jiného i následující poměrně zásadní
změny:

I. Změna týkající se osoby poplatníka daně

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy nabyvatel. Novelou
zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí ne-
movitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň odstra-
ňuje institut ručení.

II. Změny týkající se předmětu daně

1. Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí
Zdanění nově podléhá pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově
podle katastrálního zákona [§ 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí], která je částí inženýrské sítě, nebo nabytí spoluvlastnického
podílu na takové budově. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inže-
nýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona (např. nabytí
vodovodního a kanalizačního potrubí).

2. Rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby
Nově se za nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které podléhá zdanění
daní z nabytí nemovitých věcí, považuje i prodloužení doby, na kterou je právo
stavby zřízeno.

3. Změny týkající se zdanění v případě přeměny právnických osob
Vynětí z předmětu daně z nabytí nemovitých věcí se nově netýká případů
nabytí vlastnického práva k nemovité věci při převodu jmění na společ-
níka. V případech převodu jmění na společníka, podle § 337 a násl. zákona 
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů, je-li v majetku obchodní společnosti nebo družstva
nemovitá věc, je nabytí vlastnického práva k této nemovité věci nově předmě-
tem daně z nabytí nemovitých věcí.

III. Změny týkající se základu daně

1. Určení základu daně v případě směny nemovitých věcí
V případě směny nemovitých věcí se při určení sjednané ceny za nabýva-
nou nemovitou věc nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci.
Za sjednanou cenu se považuje pouze případný doplatek či jiné poskytnuté
plnění (např. úhrada dluhu za prodávajícího). Srovnávací daňovou hodnotou je
částka odpovídající 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.
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právní úpravy, a konečně v zájmu předcházení možným dalším nerovnostem,
které by mohly být způsobeny nepředvídatelnou, resp. dílčí aplikací napadeného
ustanovení pouze pro část zdaňovacího období, považuje Ústavní soud dané
ustanovení za neaplikovatelné na zdaňovací období roku 2016 jako celek.“
Ustanovení § 4 odst. 3 ZDP se jako takové ruší dnem vyhlášení předmětného
nálezu ÚS ve Sbírce zákonů. Nález ÚS ze dne 28. 6. 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15
byl zveřejněn pod č. 271/2016 Sb. (účinnost od 29. 8. 2016).

Příklad č. 2: Zhodnocení stejného zadání jako v příkladu č. 1 
a řešení dle právního stavu „po nálezu“ ÚS 

Souhrn dílčích základů daně dle § 7 a § 9 ZDP činí 850 000 Kč. Příjem z DPP
bude v rámci daňového přiznání podroben dani pouze v případě, že by poplatník
postupoval dle § 36 odst. 7 ZDP 4). S ohledem na zrušení § 4 odst. 3 ZDP zů-stane
zachováno osvobození starobního důchodu dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP (celko-
vá částka důchodu je nižší než 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu zda-
ňovacího období). Celkový základ daně z příjmů fyzických osob činí v daném pří-
padě 856 000 Kč (resp. 850 000 Kč, pokud by nebyl zahrnut příjem z DPP).

Dedikace příspěvku: Příspěvek je výstupem projektu specifického výzkumu
„Vybrané otázky finančního řízení podniku v mezinárodním prostředí“ Interní
grantové agentury Vysokého učení technického v Brně s registračním číslem
FP-S-15-2877.

Pokud není v textu příspěvku uvedeno jinak, vychází se z právního stavu plat-
ného a účinného k 1. 9. 2016. Texty právních předpisů byly čerpány z ASPI,
Wolters Kluwer ČR, 2016.

Poznámky:
1) Zpracováno dle Nálezu ÚS ze dne 28. 6. 2016 čj. Pl. ÚS 18/15 s disentujícím stanoviskem 

prof. J. Musila ze dne 12. 7. 2016. Dostupné z: nalus.usoud.cz.
2) Zakotvení těchto pravidel v přechodných ustanoveních ZDP souviselo se zrušením slevy na

poplatníka pro pracující důchodce a následnému obnovení této slevy i pro tuto kategorii
poplatníků v důsledku nálezu ÚS. Ten shledal ono zrušení základní slevy na poplatníka pro
pracující důchodce protiústavním.

3),4) V kontextu daného ustanovení viz rovněž § 6 odst. 4 ZDP; sražená daň se za splnění záko-
nem předvídaných podmínek započítává na výslednou daňovou povinnost.

Informace k novele zákonného opatření Senátu
o dani z nabytí nemovitých věcí

Na internetových stránkách Finanční správy byla dne 9. srpna 2016 zve-
řejněna „Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí
nemovitých věcí“, v níž se mimo jiné praví: „Dne 5. srpna 2016 byl ve
Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato
novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016.

Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku
daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud
daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se
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Je-li ale nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena (tj. v případě nabytí vlast-
nického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samos-
právného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu
soudržnosti), je součástí sjednané ceny i hodnota pozbývané nemovité 
věci.

Příklad:
Směna bytu 3 + 1 se zjištěnou cenou 3 000 000 Kč za byt 2 + 1 se zjištěnou
cenou 2 240 000 Kč a doplatek 560 000 Kč:

a) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 3 + 1
Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100 %
směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hod-
notě pozbývané NV). Srovnávací daň. hodnota = zjištěná cena bytu 3 + 1 =
= 3 000 000 Kč. Sjednaná cena = 560 000 Kč. Nabývací hodnotou při nabytí
bytu 3 + 1 je srovnávací daňová hodnota ve výši 3 000 000 Kč, která je vyšší
než sjednaná cena.

Je-li v případě směny na straně prodávajícího územní samosprávný
celek, dobrovolný svazek obcí či Regionální rada regionu soudržnosti:
Pro poplatníka nabyvatele je nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena, jejíž
součástí je i hodnota nabyvatelem pozbývané nemovité věci.
V daném případě by sjednanou cenou byla hodnota pozbývaného bytu 
2 + 1 a doplatek, tj. 2 240 000 Kč + 560 000 Kč = 2 800 000 Kč.
Je-li v případě směny na straně nabyvatele územní samosprávný celek 
či dobrovolný svazek obcí: Uplatní se osvobození podle § 6 zákon-
ného opatření po novele a nabyvatel (obec, svazek obcí) nepodává daňové
přiznání.

b) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 2 + 1
Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100 %
směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hod-
notě pozbývané NV). Srovnávací daň. hodnota = zjištěná cena bytu 2 + 1 =
= 2 240 000 Kč. Sjednaná cena = 0 Kč. Nabývací hodnotou při nabytí bytu 
2 + 1 je SDH ve výši 2 240 000 Kč.

Je-li v případě směny na straně prodávajícího územní samosprávný
celek, dobrovolný svazek obcí či Regionální rada regionu soudržnosti:
Pro poplatníka nabyvatele je nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena, jejíž
součástí je i hodnota nabyvatelem pozbývané nemovité věci.
V daném případě by sjednanou cenou byla hodnota pozbývaného bytu 3 + 1,
tj. 3 000 000 Kč.
Je-li v případě směny na straně nabyvatele územní samosprávný celek 
či dobrovolný svazek obcí: Uplatní se osvobození podle § 6 zákonného opat-
ření po novele a nabyvatel (obec, svazek obcí) nepodává daňové přiznání.

2. Rozšíření možnosti použití směrné hodnoty
Možnost použití směrné hodnoty je nově rozšířena také na případy nabytí
vlastnického práva k pozemku, na kterém není trvalý porost s výjimkou
náletových dřevin či živého plotu, a zároveň na něm není zřízena stavba
s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do výměry 25 m2 a k němuž není
zřízeno právo stavby.

3. Zjištěná cena v případě nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu
Je-li nabýváno vlastnické právo k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž
součástí je nemovitá věc, je nabývací hodnotou zjištěná cena. Pokud by byly
do této zjištěné ceny obchodního závodu započteny dluhy převzaté nabyva-
telem, zjištěnou cenou nemovité věci je pro účely určení základu daně nově
zjištěná cena bez započtení těchto dluhů.

IV. Změny týkající se osvobození od daně

1. Zavedení úplného osvobození nabytí nemovitých věcí územními
samosprávnými celky

Nově je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického
práva k nemovité věci územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými
svazky obcí, a to vždy, když dochází k nabytí vlastnického práva k nemovité věci
do majetku územního samosprávného celku, či dobrovolného svazku obcí.
V souvislosti s uvedenou změnou nemají územní samosprávné celky a dob-
rovolné svazky obcí povinnost podávat daňové přiznání.

2. Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek
� Osvobození se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby

rodinného domu či jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené
nebo užívané. Osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné
stavby nebo rozestavěné jednotky.

� Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně z nabytí nemovitých
věcí osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokon-
čení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě
nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho
dne, který nastane dříve.“

das

Jak vyplnit v roce 2016 přiznání k DPH (8.)
Ing. Pavel Matějka

Osmý díl je věnován plněním vykazovaným na řádcích 30 až 34 daňového 
přiznání. První část se zabývá zjednodušeným postupem při dodání zboží 
formou třístranného obchodu v případě, kdy tuzemský plátce je prostřední 
osobou. Obsahem dalších částí je problematika osvobození od daně při dovozu
zboží podle § 71g zákona o DPH a opravy výše daně u pohledávek za dlužníky
v insolvenčním řízení.

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu
(ř. 30 a ř. 31)

O tzv. třístranném obchodu bylo podrobně pojednáno ve třetím dílu v DHK 
č. 12/2016. Řádky 30 a 31 v daňovém přiznání vyplňuje tuzemský plátce, který
je v třístranném obchodu prostřední osobou. Na řádek 30 tuzemský plátce

Ing. Pavel Matějka působí na Specializovaném finančním úřadu Praha
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vykazuje hodnotu pořízeného zboží z jiného členského státu a na řádek 31
hodnotu dodaného zboží do jiného členského státu. Hodnotu plnění z řádku 31
plátce zároveň uvede v souhrnném hlášení s kódem „2“.

Dovoz zboží osvobozený podle § 71g zákona o DPH (ř. 32)
Podle ustanovení § 71g zákona o DPH je od daně osvobozen dovoz zboží, při
kterém vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno
nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je
v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je
osvobozeno od daně podle § 64 zákona o DPH.
Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně podle § 71g odst. 1
zákona o DPH do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo
zboží do tohoto režimu propuštěno. Plátce vykáže toto plnění na ř. 32 daňového
přiznání. Nesplní-li plátce zákonem stanovené podmínky pro osvobození od
daně, vznikne mu povinnost přiznat daň podle ustanovení § 23 zákona o DPH
a dovoz zboží je v takovém případě povinen vykázat na ř. 7, příp. ř. 8 daňového
přiznání.

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 
(ř. 33 a ř. 34)

Ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona o DPH je plátce, kterému při usku-
tečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň
a jehož pohledávka, která vznikla v období končícím 6 měsíců před rozhodnu-
tím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla (dále jen „věřitel“),
oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky
v případě, že:
� plátce, vůči kterému má věřitel tuto pohledávku (dále jen „dlužník“), se

nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení kon-
kursu na majetek dlužníka,

� věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhod-
nutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení
se k ní přihlíží,

� věřitel a dlužník nejsou a ani v době vzniku pohledávky nebyli osobami,
které jsou
1. kapitálově spojenými osobami podle § 5a odst. 3 zákona o DPH s tím, že

výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu, nebo 25 %
hlasovacích práv těchto osob,

2. osobami blízkými, nebo
3. společníky téže společnosti, jsou-li plátci,

� věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad podle § 46 odst. 1 zákona o DPH.

Kapitálově spojenými osobami se ve smyslu ustanovení § 5a odst. 3 zákona
o DPH v první řadě rozumí takové osoby, z nichž se jedna osoba podílí přímo
nebo nepřímo na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby. Dále se
kapitálově spojenými osobami rozumí též osoby, z nichž se jedna osoba přímo
nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, přičemž
zmíněný podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hla-
sovacích práv. Při vymezení osob blízkých je nutné vycházet z ustanovení 
§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“), jež stanoví, že osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec
a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.
Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se ve smyslu uvedeného
ustanovení považují za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou
utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to,
že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale
žijí. Společnost upravuje § 2716 a násl. občanského zákoníku.
Oprava výše daně podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona o DPH je samostat-
ným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději k po-
slednímu dni zdaňovacího období, v němž byl daňový doklad vystavený podle
§ 46 téhož zákona doručen dlužníkovi. U opravy výše daně se uplatní sazba
daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Při případném
přepočtu cizí měny na českou měnu se postupuje podle § 44 odst. 9 zákona
o DPH.

Postup u věřitele
Opravu výše daně je věřitel oprávněn provést nejdříve v tom zdaňovacím
období, ve kterém byly splněny již zmíněné podmínky vymezené v § 44 odst. 1
zákona o DPH. Lhůta pro provedení opravy výše daně u pohledávek za dluž-
níky v insolvenčním řízení činí 3 roky, přičemž běží počínaje koncem zdaňova-
cího období, v němž se uskutečnilo původní zdanitelné plnění. Zmíněnou opravu
ovšem nemůže věřitel provést v případě, kdy dlužník přestal být plátcem. Pro-
vede-li věřitel opravu výše daně, potom je povinen podat jako přílohu daňového
přiznání za zdaňovací období, v němž byla oprava provedena, kopie všech
vystavených daňových dokladů, jichž se předmětná oprava týkala.

Postup u dlužníka
Provede-li věřitel opravu výše daně podle § 44 odst. 1 zákona o DPH, je dlužník
povinen snížit daň na vstupu u jím přijatého zdanitelného plnění o částku daně
opravenou věřitelem, a to v takové výši, v jaké si uplatnil nárok na odpočet
daně. Povinnost provést opravu výše daně na vstupu má dlužník v tom zda-
ňovacím období, ve kterém došlo ke splnění podmínek vymezených v již uve-
deném § 44 odst. 1 zákona o DPH.

Revize opravy výše daně
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení není za
zákonem předvídaných situací trvalá. Zákon o DPH totiž vymezuje v ustano-
veních § 44 odst. 6, 7 a 8 celkem tři případy, kdy je věřitel povinen „revidovat“
původně provedenou opravu výše daně. Prvním případem je plné či čás-
tečné uspokojení pohledávky dlužníkem. Nastane-li tato skutečnost, vzniká
věřiteli povinnost přiznat daň z přijaté úplaty, a to ke dni, v němž k plnému
nebo částečnému uspokojení pohledávky došlo. V souvislosti s tím je věřitel
povinen ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 zákona o DPH do 15 dnů ode dne
přijetí úplaty vystavit daňový doklad a tento doručit dlužníkovi. Daň se v případě
uspokojení pohledávky (částečného či plného) vypočte podle ustanovení § 37
odst. 2 zákona o DPH. V souvislosti s plnou či částečnou úhradou pohledávky je
dlužník oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, a to nejdříve ve zdaňovacím
období, ve kterém mu byl doručen daňový doklad, jenž byl věřitelem vystaven
podle již zmíněného dle § 46 odst. 2 zákona o DPH.
Druhým případem je postoupení pohledávky věřitelem.

DHK-1  6.9.2016  13:52  Stránka 9



Daně, dávky, poplatky Právo

DHK-sešit 18 14. září 2016 str. 21str. 20 14. září 2016 DHK-sešit 18

Věřitel je za této situace povinen zvýšit daň na výstupu o částku ve výši pro-
vedené opravy, a to k tomu dni, v němž k postoupení pohledávky došlo. Skuteč-
nost, že došlo k postoupení pohledávky, je věřitel dlužníkovi povinen písemně
oznámit, přičemž uvedené oznámení musí obsahovat mj. i číslo daňového
dokladů, který byl věřitelem podle § 46 odst. 1 zákona o DPH vystaven. Dlužník
je v tomto případě oprávněn k uplatnění nároku na odpočet daně, a to v tom
zdaňovacím období, v němž obdržel písemné oznámení o postoupení pohle-
dávky.

Třetím případem, který vyžaduje „revizi“ původně věřitelem provedené opra-
vy výše daně, je zrušení registrace věřitele k dani z přidané hodnoty. Věřitel
je potom povinen zvýšit daň na výstupu o částku ve výši provedené opravy.
Učiní tak v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období před zrušením
registrace. Písemné oznámení o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty
je povinen věřitel doručit všem dlužníkům, jimž byl původně doručen daňový
doklad vystavený podle § 46 odst. 1 zákona o DPH. Ve zmíněném písemném
oznámení je věřitel povinen mj. uvést i číslo daňového dokladu vystaveného
podle výše uvedeného § 46 odst. 1 zákona o DPH. Dlužník je k uplatnění nároku
na odpočet daně oprávněn nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém mu
bylo doručeno oznámení věřitele o zrušení registrace.
Opravy výše daně podle ustanovení § 44 odst. 1, 6, 7 a 8 zákona o DPH jsou
samostatnými zdanitelnými plněními, která se považují za uskutečněná nej-
později k poslednímu dni zdaňovacího období, v němž bylo písemné oznámení
doručeno dlužníkovi. U opravy výše daně se i v těchto případech uplatní sazba
daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění.

Upozorňujeme: Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení 
v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29. 7. 2016

Finanční správa ČR zveřejnila na svých internetových stránkách 16. srpna 2016 upo-
zornění „Úprava přiznání k DPH a kontrolního hlášení v souvislosti s novelou zákona 
o DPH účinnou od 29. 7. 2016“, v němž se praví: „V důsledku novelizace zákona o DPH
provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím celního zákona, s účinností od 29. 7. 2016, dochází k nutnosti úprav formu-
lářů daňového přiznání k DPH, pokynů k vyplnění přiznání k DPH a obdobně i pro kon-
trolní hlášení. Podotýkáme, že předmětné změny souvisí výhradně s novelizací zákona
o DPH a nezakládají důvod ke změně specifikace XML struktury příslušných 
formulářů. Přiznání k DPH: Přiznání k dani z přidané hodnoty (tiskopis 25 5401) – 
vzor 20. Nový vzor je možné použít i pro zdaňovací období před účinností novely.
Změny provedeny na řádcích: ř. 7 + 8 „Dovoz zboží (§ 23)“; ř. 62 „Daň na výstupu 
(součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená)“.
Pokyny k vyplnění přiznání k DPH (25 5412) – vzor 16. Úpravy na řádcích 7 a 8, 12 
a 13, 62 a v části pro neplátce body 3 a 4.
Vzhledem k povinnosti elektronické formy podání zakotvené pro plátce DPH v § 101a
zákona o DPH nebudou z tohoto titulu žádné z tiskopisů pro účely DPH vydávány 
tiskem. K dispozici budou pouze ke stažení v elektronické podobě na webových strán-
kách Finanční správy.
Kontrolní hlášení: Dochází k úpravě popisu oddílu A.2.: A.2. Přijatá zdanitelná plnění,
u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25)
[v případě plnění podle § 108 odst. 1 písm. d) jde o plnění přijatá od 29. 7. 2016].
Více na www.financnisprava.cz

Nový zákon o přestupcích od 1. 7. 2017
JUDr. Klára Naušová

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „pře-
stupkový zákon“ nebo „nový přestupkový zákon“), vyšel v částce č. 98/2016 Sb.,
rozeslané 3. srpna 2016. Nový přestupkový zákon1) nahrazuje zákon č. 200/1990 Sb.,
přestupkový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý přestupkový
zákon“). Cílem tohoto článku je zmínit nejdůležitější z novinek, které nový pře-
stupkový zákon přinese.

Komplexní úprava
Nový přestupkový zákon představuje komplexní úpravu jak z hlediska práva
hmotného, tak z hlediska práva procesního. Lze konstatovat, že se nová právní
úprava svou podrobností i systematikou velice přibližuje právní úpravě trestního
práva obsažené v trestním zákoníku2) a trestním řádu3).
V jednom zákoně tak najdeme celistvou právní úpravu tzv. trestního práva
správního, jež byla doposud roztříštěna v řadě právních předpisů, a to zejména
pokud šlo o úpravu správních deliktů4).

Sjednocující pojem přestupek
Nový přestupkový zákon představuje sjednocení právní úpravy upravující pře-
stupky, jiné správní delikty fyzických osob a správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob. Nově je tedy zavedena pouze jedna kategorie
správního provinění – přestupek.
Samozřejmě jsou v některých případech podmínky odpovědnosti odlišeny,
resp. zákon o přestupcích obsahuje samostatnou úpravu podmínek odpověd-
nosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Jako příklad odlišností těchto úprav lze uvést:
– zavinění, kdy v případě nepodnikajících fyzických osob se zavinění vyžaduje

(jde tedy o tzv. subjektivní odpovědnost) a v případě právnických osob a pod-
nikajících fyzických osob se zavinění nevyžaduje (jde tedy o tzv. objektivní
odpovědnost);

– jednání, kdy v případě nepodnikajících fyzických osob vždy jedná daná
fyzická osoba, v případě právnických osob jedná vždy určitá fyzická osoba
za osobu právnickou5), v případě podnikajících fyzických osob jedná buď
tato fyzická osoba sama, popř. za ni jedná jiná fyzická osoba6).

Novinky v promlčení
Délka promlčecích lhůt je nově odstupňována podle závažnosti přestupku.
Závažnost přestupku se posuzuje podle horní hranice pokuty, kterou lze za
daný přestupek uložit – závažné jsou tedy ty přestupky, za něž lze uložit pokutu
s horní hranicí ve výši minimálně 100 000 Kč. U závažných přestupků je pro-
mlčecí doba nově 3 roky, u méně závažných přestupků pak 1 rok.
Přestupkový zákon dále podrobně upravuje běh promlčecích lhůt, a to po
vzoru trestního zákoníku. Jednotlivá ustanovení přestupkového zákona uvádí,

JUDr. Klára Naušová je advokátkou v a. k. JUDr. Kocián, Plzeň
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co se do výše uvedené promlčecí doby nebude započítávat (například doba
vedení trestního či správního řízení pro tentýž skutek) a kdy dojde k přerušení
promlčecí doby (například v případě oznámení o zahájení řízení o přestupku
nebo vydáním rozhodnutí o vině obviněného).
Přesto přestupkový zákon stanoví maximální možnou dobu od spáchání pře-
stupku, ve které lze vydat pravomocně rozhodnutí o přestupku, a to i když
byl běh promlčecí doby přerušen – jde o dobu 3 let u méně závažných pře-
stupků a 5 let u přestupků závažných.

Novinky v trestání
Změna je v samotné terminologii, kdy pojem „sankce“ používaný ve starém
přestupkovém zákoně je nahrazen pojmem „správní trest“. Nový přestupkový
zákon zavádí mnohem podrobnější úpravu správních trestů, jde například
o vymezení polehčujících či přitěžujících okolností, ukládání trestů při souběhu
přestupků apod. Je zaveden nový druh správního trestu spočívající ve zveřej-
nění rozhodnutí, kdy tento druh trestu však lze uložit pouze právnické osobě
či podnikající fyzické osobě. Naopak správní trest spočívající v zákazu pobytu
byl zrušen, a to s ohledem na jeho možný rozpor s ústavně zaručenou svo-
bodou pohybu a pobytu.

Novinky v řízení o přestupcích
Pro řízení o přestupcích se subsidiárně použije zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Zákon
o přestupcích pak pouze stanoví odchylky od této právní úpravy. Jde například
o úpravu místní příslušnosti7), doručování, účastníky řízení, další důvody pro
přerušení řízení apod.
Nově přestupkový zákon zavádí předpoklady, jež musí splnit osoba, která
rozhoduje o přestupcích, resp. předseda přestupkové komise. Tato osoba
musí mít v zásadě8) právnické vzdělání. Tato podmínka však musí být splněna
nejpozději do roku 2022, tj. je zde poměrně dlouhé období pro zajištění kvali-
fikovaných osob.
Nový přestupkový zákon zavádí institut zajišťovacích prostředků, a to záruku
za splnění povinnosti (tj. kauci) a zákaz zrušení, zániku či přeměny právnické
osoby.

Novinku též představuje možnost uzavření dohody o narovnání mezi obvi-
něným a poškozeným, kdy tato dohoda musí být následně schválena správ-
ním orgánem. Podmínky pro schválení takovéto dohody jsou:
– takový způsob vyřízení věci není v rozporu s veřejným zájmem a je dosta-

čující vzhledem k povaze a závažnosti přestupku, k míře, jakou byl pře-
stupkem dotčen veřejný zájem, a osobě obviněného a jeho osobním po-
měrům,

– obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, nejsou-li důvodné
pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně 
a určitě,

– obviněný uhradil poškozenému škodu nebo mu vydal bezdůvodné oboha-
cení a

– obviněný složil na účet správního orgánu peněžní částku určenou k veřejně
prospěšným účelům.

Novinky proti případným obstrukcím
V případě přestupkových řízení se často obviněný z přestupku pokouší oddálit
pravomocné rozhodnutí tak, aby uběhla promlčecí lhůta, a o přestupku ne-
mohlo být již rozhodnuto.

Přestupkový zákon s ohledem na výše uvedené zavádí některá opatření, jež
mají výše uvedenému zabránit. Jde o:
– prodloužení promlčecí doby v případě závažných přestupků (viz výše),
– přerušení běhu promlčecí doby (viz výše),
– speciální úpravu v případě, že se nebude dařit doručovat zmocněnci účast-

níka řízení (zejm. obviněného z přestupku) – pak se bude doručovat pouze
přímo účastníku řízení (lze doručovat veřejnou vyhláškou),

– konání ústního jednání nebude povinné – to však neplatí pro zákonem sta-
novené případy jako například, je-li obviněným mladistvá osoba.

Úprava jednotlivých skutkových podstat ve zvláštním zákoně
Starý přestupkový zákon obsahoval úpravu řady přestupků. Tato právní úprava
se již v novém přestupkovém zákoně neobjevuje, neboť byla přesunuta do
samostatného zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Ve výše uvedeném zákoně najdeme právní úpravu například přestupků:
– proti veřejnému pořádku,
– proti občanskému soužití,
– proti majetku, 
– na úseku podnikání.

Další novinky
Zákon samozřejmě zavádí řadu dalších novinek. Lze například zmínit:
– zakotvení trestnosti pokusu – avšak pouze v tom případě, kde to zákon

výslovně stanoví,
– výslovné zakotvení právní úpravy některých institutů9) – např. pokračování

v přestupku, trvající přestupek, hromadný přestupek, spolupachatelství
apod.,

– zakotvení odpovědnosti zákonného zástupce a opatrovníka v některých
vymezených případech,

– zakotvení dalších okolností vylučujících protiprávnost – tj. vedle krajní nouze
a nutné obrany i svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití
zbraně,

– výslovné zakotvení odpovědnosti právního nástupce právnické osoby,
– zakotvení speciální úpravy pro případ, že je přestupek spáchán mladistvým

– zejména ve vztahu ke správním trestům,
– nahrazení blokového řízení vydáním příkazu na místě.

Nový zákon o přestupcích nabude účinnosti dne 1. 7. 2017. Je tedy poměrně
dost času se s novou právní úpravou důkladněji seznámit a připravit se na její
aplikaci.

Poznámky:
1) Spolu se zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
2) Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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3) Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Zatímco přestupky byly upraveny ve starém přestupkovém zákoně, zákon obsahující obecnou

úpravu jiných správních deliktů dosud neexistoval.
5) Nový přestupkový zákon vyjmenovává kategorie fyzických osob, jejichž jednání je přičitatelné

právnické osobě – jde například o statutární nebo jiný orgán právnické osoby, zaměstnance
apod.

6) Například zaměstnanec.
7) Primárně dle místa spáchání přestupku.
8) Taková osoba musí mít příp. certifikovanou zkoušku absolvovanou u Ministerstva vnitra.
9) Do přijetí nového zákona o přestupcích bylo dovozováno analogicky z právní úpravy práva trest-

ního.

Několik poznámek k novému zákonu 
o spotřebitelském úvěru (2.)
Mgr. Bc. Hana Boulová

V první části výkladu v DHK č. 17/2016 jsme se zaměřili nejprve na základní
pojmy nového zákona o spotřebitelském úvěru1), předpoklady pro provozování
činnosti a posouzení úvěruschopnosti. V tomto čísle se budeme věnovat pře-
devším informační povinnosti vůči spotřebiteli a obsahu smlouvy o spotřebi-
telském úvěru.

Ust. § 90 a následující uvádí informace, které je povinen poskytovatel úvěru
bezplatně spotřebiteli poskytnout, například je-li to relevantní, jasné a výstižné
upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy
o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení. Poskytovatel je dále povinen
poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace podle § 95 až § 98 včetně
důsledků prodlení s plněním povinností spotřebitele z uzavřené smlouvy
o spotřebitelském úvěru, a základních informací o jednotlivých nabízených
produktech a jejich dopadech na spotřebitele, v případě doplňkových služeb
s nimi svázaných též vysvětlení následků pro spotřebitele spojených se samo-
statným ukončením jejich čerpání.
Informace musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu poté, co poskytovatel
posoudil úvěruschopnost spotřebitele a v dostatečném předstihu před uzavře-
ním smlouvy o spotřebitelském úvěru či před závazným návrhem na uzavření
takové smlouvy (§ 100 odst. 1).
Další informační povinnost stíhá poskytovatele po dobu trvání spotřebitelského
úvěru podle § 101. Podle § 102 je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jiném
než ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob změny zápůjční
úrokové sazby, poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru
informovat spotřebitele o každé změně zápůjční úrokové sazby v přiměřeném
předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli 
účinná. Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání
sjednána možnost a způsob zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb,

poskytovatel informuje po dobu trvání spotřebitelského úvěru o každém zvý-
šení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, a to v přiměřeném předstihu před
nabytím jejich účinnosti, jinak není toto zvýšení vůči spotřebiteli účinné.
V případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou 
sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další
období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, poskytne
poskytovatel spotřebiteli informace nejpozději 3 měsíce před koncem období
se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou.

Obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru
Nezbytné informace, které musí spotřebitelská smlouva obsahovat, pak sta-
noví § 106 zákona. Patří mezi ně například informace o úrokové sazbě v pří-
padě opožděných plateb nebo informace o předčasném splacení spotřebitel-
ského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů
atd. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že je… ačkoli vhodnější, aby obsahové
náležitosti smlouvy byly obsaženy ve smlouvě samotné, tzv. nad podpisy, lze
tuto zákonnou povinnost plnit i prostřednictvím přílohy ke smlouvě. Primární
zde však bude vždy hledisko jasnosti, výstižnosti a zřetelnosti. Proto není
vhodné informační povinnosti plnit prostřednictvím smlouvy, či přílohy, kde
budou předmětné informace „rozpuštěny“ mezi značné množství dalších
informací a smluvních ujednání. Zároveň lze z dosavadní rozhodovací praxe
České národní banky a finančního arbitra dovodit nevhodnost plnění před-
mětných povinností pomocí obchodních podmínek. Takový požadavek je
pochopitelný i z toho důvodu, že dle občanského zákoníku lze obchodní 
podmínky měnit i jednostranně, což oslabuje jejich závaznost a informační
hodnotu.
Důsledky porušení požadavků na obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru 
stanoví § 110. Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci
o zápůjční úrokové sazbě, o roční procentní sazbě nákladů nebo o celkové
částce, kterou má spotřebitel zaplatit, nebyla-li ohledně některé z těchto infor-
mací dodržena písemná forma smlouvy, nebo nebylo-li písemné vyhotovení
smlouvy obsahující tyto informace poskytnuto spotřebiteli v listinné podobě
nebo na jiném trvalém nosiči dat, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo
sazba uveřejněná Českou národní bankou, platná v den uzavření smlouvy
o spotřebitelském úvěru, nebyla-li sjednána zápůjční úroková sazba nižší.
K ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském
úvěru se nepřihlíží.
Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové
sazbě, která je nižší, než odpovídá informaci o celkové částce, kterou má spo-
třebitel zaplatit, snižuje se celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak
aby odpovídala zápůjční úrokové sazbě uvedené ve smlouvě o spotřebitel-
ském úvěru.
Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o celkové částce, 
kterou má spotřebitel zaplatit, která je nižší, než odpovídá informaci o zá-
půjční úrokové sazbě, snižuje se zápůjční úroková sazba tak, aby odpovídala
celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, uvedené ve smlouvě o spotře-
bitelském úvěru. Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci
o roční procentní sazbě nákladů, která je nižší, než odpovídá skutečnosti, 
snižuje se zápůjční úroková sazba a celková částka, kterou má spotřebitelMgr. Bc. Hana Boulová je odbornicí na insolvenční řízení
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zaplatit, tak, aby odpovídaly roční procentní sazbě nákladů uvedené ve smlouvě
o spotřebitelském úvěru.
Současně § 112 zákona zakazuje použití směnky či šeku ke splacení či
k zajištění spotřebitelského úvěru. Výjimka (v případě směnky nikoli na řad, 
tj. kterou nelze indosovat, s ohledem na zkušenosti z praxe při převodu směnek
na třetí osoby) je stanovena pro spotřebitelské úvěry na bydlení s ohledem na
přechodnou nemožnost zajistit úvěr zástavním právem k nemovitosti. Důvodová
zpráva jako příklad uvádí financování koupě družstevního bytu před jeho pře-
vodem do vlastnictví.
Podobně použití směnky a šeku ke splnění či zajištění splnění povinností za-
kazuje § 128 ve vztahu k povinnostem vyplývajícím ze smlouvy o zprostřed-
kování spotřebitelského úvěru.
Predátorským praktikám při zprostředkování spotřebitelského úvěru pak brání
i ust. § 129 a § 130, které zakazují používání tzv. placených telefonních linek
s vyšší než běžnou cenou a vázání uzavření smlouvy o zprostředkování spo-
třebitelského úvěru na uzavření jiné smlouvy.
Zakazuje se vázat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření
smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba, pokud není možno uzavřít
smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě
(§ 115 odst. 1). Výjimka však platí pro bezplatný či spořící účet, jehož účelem
je shromažďování finančních prostředků pro splácení či obsluhu spotřebitel-
ského úvěru, dále pro stavební spoření nebo pro pojištění vozidla, jež je spo-
třebitelským úvěrem financováno.

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru (§ 117)
Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv
po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel
právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku
a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by
nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ před-
časného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným spla-
cením.
Mezi účelně vynaložené náklady může podle důvové právy patřit část provize
poskytnuté zprostředkovateli s ohledem na obvyklost provize na daném trhu,
kdy většina produktů na daném trhu je prodávána za pomoci externí, nikoli
interní sítě.
Ust. § 117 odst. 3 zákona pak stanoví případy, kdy věřitel nesmí náhradu
nákladů za předčasné splacení žádat. Výše náhrady nákladů nesmí podle 
§ 117 odst. 4 přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spo-
třebitelského úvěru, pokud doba mezi předčasným splacením a sjednaným
koncem smluvního vztahu přesahuje jeden rok a pokud je tato doba kratší, pak
nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části
celkové výše spotřebitelského úvěru. Současně výše náhrady nákladů nesmí
přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčas-
ného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitel-
ského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období,
pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení
předčasně splatit, poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem
zvážení důsledků předčasného splacení vyčíslení dlužné částky, kterou bude
muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na 
jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením, údaje o výši
náhrady nákladů poskytovatele s uvedením veškerých předpokladů pro její
výpočet a informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebi-
tele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat
náhradu nákladů za předčasné splacení.

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení
Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení
odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření této smlouvy. Pokud poskytovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy
mezi třetí osobou a poskytovatelem poskytuje doplňkovou službu související se
smlouvou o spotřebitelském úvěru, odstoupením od této smlouvy zaniká i záva-
zek ze smlouvy o doplňkové službě. Poskytovatel je povinen bez zbytečného
odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo.

Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení (§ 123)
Zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpe-
něžit nejdříve po uplynutí 6 měsíců poté, co započetí výkonu zástavního práva
zástavnímu dlužníkovi oznámil. Zástavní věřitel v této době nemůže zástav-
nímu dlužníku bránit při prodeji zástavy za účelem splacení dluhu. Účelem této
právní úpravy je zabránit predátorským praktikám při vymáhání dluhu a dát
spotřebiteli minimální lhůtu pro splacení dluhu předtím, než bude realizováno
zajištění.
Proti predátorským praktikám je zaměřeno i ust. § 124 zákona, které brání
okamžitému zesplatnění celého úvěru při sebemenším prodlení spotřebitele.

Závěr
Zákon přináší řadu zajímavých ustanovení, která by měla přispět k vyšší trans-
parentnosti při poskytování i realizaci spotřebitelského úvěru. Snaží se chránit
spotřebitele i zvyšovat nároky na poskytovatele úvěru. Jestli však bude právní
úprava dostatečně účinná a přinese skutečně pozitivní efekt, to ukáží až zku-
šenosti z praxe.

Poznámky:
1) Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vyšel v částce č. 100/2016 Sb., rozeslané dne

5. 8., s účinností od 1. prosince 2016.

Upozorňujeme: V první části výkladu v DHK č. 17/2016 jsme shrnuli, že nový zákon o spotřebitel-
ském úvěru v § 2 odst. 2 definuje pojem spotřebitelský úvěr, spotřebitelský úvěr na bydlení a vázaný
spotřebitelský úvěr. V případě spotřebitelského úvěru, u kterého není jasné, jakým režimem se řídí,
rozhoduje existence zajištění. Pokud bude úvěr třeba i jen částečně zajištěn nemovitostí, jde o spo-
třebitelský úvěr na bydlení. Ust. § 4 stanoví výjimky z působnosti zákona pro úvěry financující trans-
akce na kapitálovém trhu a úvěry poskytované zastavárnami. Omezení působnosti zákona pak 
stanoví ust. § 5. Ust. § 9 definuje kategorii nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.
Více v minulém čísle DHK na straně 29.
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Dovolená: Co potřebujeme vědět? (3.)
JUDr. Věra Hrouzková

V předchozí části v DHK č. 16/2016 jsme již zmínili, že dovolená je institutem,
který se ze zákona týká zaměstnanců, kteří konají pro zaměstnavatele práci v pra-
covním poměru. Právo na dovolenou zaměstnance, který koná práci na základě
dohody o pracovní činnosti, je možné sjednat v příslušné dohodě, případně sta-
novit vnitřním předpisem, a to za podmínek části deváté zákoníku práce.

Výměra dovolené
Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce; dovolená zaměst-
nanců, kteří jsou odměňováni platem (srov. ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce),
činí 5 týdnů a nemůže být prodloužena. Prodloužena nemůže být ani dovolená
akademických pracovníků vysokých škol a pedagogických pracovníků, výměra
této dovolené činí 8 týdnů.
Z uvedeného vyplývá, že 4 týdny dovolené coby minimum se týká zaměstnanců
odměňovaných mzdou a že případné její prodloužení představuje odchylku ve
prospěch zaměstnance. Tato odchylka může být provedena smlouvou (kolek-
tivní či pracovní smlouvou nebo jakýmkoliv individuálním smluvním ujednáním
uzavřeném se zaměstnancem), nebo vnitřním předpisem, přičemž slovo
„nejméně“ již zaměstnavatele nelimituje v tom směru, že pokud se rozhodne
dovolenou prodloužit, musí tak učinit o celé týdny, jako tomu bylo podle právní
úpravy účinné do 31. 12. 2006.
Často bývá diskutována otázka, zda nejde o porušení zákonné zásady rovného
zacházení se všemi zaměstnanci, pokud zaměstnavatel prodlouží výměru
dovolené nikoliv všem, ale pouze některým zaměstnancům nebo jejich skupi-
nám. Jak bylo poznamenáno, od 1. 1. 2007 již neplatí, že by dovolená byla „na
zotavenou“, avšak právní úprava pravidel pro její čerpání svědčí tomu, že tento
účel je sledován i bez tohoto dovětku. Zaměstnavatel se porušení právní úpravy
nedopustí, pokud uvedené zohlední při výběru zaměstnanců, jimž výměru
dovolené prodlouží. Prodloužení výměry dovolené se tak může týkat zaměst-
nanců konajících práci fyzicky či psychicky náročnou, za obtížných či nevý-
hodných pracovních podmínek. Za nevýhodné pracovní podmínky je možné
považovat výkon práce ve vícesměnném pracovním režimu, práci v noční
době, časté pracovní cesty, práci ve ztíženém pracovním prostředí apod.

Krácení dovolené
Vznikne-li zaměstnanci právo na ten který druh dovolené, nastupuje otázka
jejího případného krácení. Zákoník práce rozlišuje krácení dovolené, které je
povinné, nastupuje ze zákona, a krácení dovolené, které je možné. V obou pří-
padech platí, že dovolenou je možné krátit pouze z důvodů, které nastaly
v kalendářním roce, za který dovolená náleží.
Jak bylo uvedeno, základním druhem dovolené je dovolená za kalendářní rok
nebo její poměrná část. Tato dovolená se krátí povinně z důvodu, že zaměst-
nanec nepracoval pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují

jako výkon práce, a to za prvních 100 zameškaných směn (pracovních dnů)
o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracov-
ních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 odst. 1 zákoníku práce). Ačkoliv se
právní úprava tohoto typu krácení dovolené jeví jako jednoznačná, v praxi je
často diskutována otázka, zda do neodpracovaných (zameškaných) dnů zapo-
čítávat i dny svátků (například svátků spadajících do doby čerpané rodičovské
dovolené, která se jako odpracovaná doba neposuzuje). Máme za to, že zapo-
čítávání svátků do zameškaných dnů pro účely krácení dovolené nemá opory
v zákoně, neboť budeme-li se držet příkladu ženy čerpající rodičovskou dovole-
nou, tato zaměstnankyně neměla na den svátku naplánovánu pracovní směnu
(směna jí v důsledku svátku odpadla), tudíž čerpáním rodičovské dovolené nic
nezameškala, resp. v tento den neměla pracovat.
Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část se dále povinně krátí pro
výkon trestu odnětí svobody a pro vazbu ve stanovených případech: došlo-li
k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec obžaloby
zproštěn, případně bylo-li trestní stíhání proti němu zastaveno jenom proto, že
není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný, nebo že mu byla udělena
milost anebo že trestný čin byl amnestován. Dovolená za kalendářní rok nebo
její poměrná část se z těchto důvodů krátí v rozsahu jedné dvanáctiny za 
každých 21 takto zameškaných dnů.
Třetím typem krácení dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části je
krácení pro neomluvené zameškání práce. Na rozdíl od výše uvedeného v tomto
případě jde o krácení, které není povinné, ale je možné, tudíž záleží na zaměst-
navateli, zda k němu přikročí. Pro zaměstnavatele je podstatné pravidlo, podle
něhož platí, že pokud u něho působí odborová organizace, je povinen s ní ne-
omluvené zameškání práce projednat. Od 1. 1. 2012 se již nejedná o kvalifikaci
učiněnou v dohodě s odborovou organizací, ale o výměnu informací za účelem
dosažení shody.

Z důvodu neomluveného zameškání práce je možné dovolenou krátit v rozsahu
1 až 3 dny za 1 neomluveně zameškanou směnu (pracovní den) s tím, že ne-
omluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat. Slova
„mohou sčítat“ znamenají, že případné sčítání či nesčítání je v kompetenci
zaměstnavatele, který by měl v rámci právní jistoty zaměstnanců v tomto
směru rozhodnout. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne neomluvená za-
meškání kratších částí jednotlivých směn sčítat, pro zaměstnance to znamená,
že i pozdní příchody do zaměstnání, které zaměstnavatel neomluvil, mohou
v součtu představovat i celou zameškanou pracovní směnu.

I když to zákoník práce výslovně neuvádí, krácení dovolené pro neomluvené
zameškání práce přichází v úvahu i v případě, že zaměstnanec již dovolenou
vyčerpal.V takovém případě se posouváme do situace, že jde o dovolenou, na
kterou zaměstnanec ztratil právo a je povinen zaměstnavateli vrátit náhradu
mzdy (platu) za tuto dovolenou. Zaměstnavatel je oprávněn i bez souhlasu
zaměstnance mu srazit ze mzdy (platu) náhradu, která mu byla za tuto dovo-
lenou poskytnuta [srov. § 147 odst. 1 písm. e) zákoníku práce].

Dosud jsme se věnovali krácení dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné
části. Jde-li o další dva druhy dovolené, tj. dovolenou za odpracované dny
a dodatkovou dovolenou, tyto druhy dovolené se mohou krátit pouze pro ne-
omluvené zameškání práce, jak bylo popsáno výše.

JUDr. Věra Hrouzková přednáší na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s., 
je jednatelkou HR Consult, s.r.o.
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Poslední pravidlo, které platí ve vztahu ke krácení dovolené a které je třeba
zmínit, je pravidlo, podle něhož platí, že krátí-li se dovolená za kalendářní rok
nebo její poměrná část pro neodpracovanou (zameškanou) dobu nebo jaký-
koliv druh dovolené pro neomluvené zameškání práce, musí být zaměstnanci,
jehož pracovní poměr trval celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená v délce
alespoň 2 týdnů.

Náhrada za dovolenou
Zaměstnanci náleží za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy (platu) ve výši
průměrného výdělku. Jde-li o zaměstnance, jehož pracovní doba je rozvržena
nerovnoměrně, je možný dvojí postup – tomuto zaměstnanci je poskytnuta
náhrada mzdy (platu) ve výši odpovídající délce pracovní směny, kterou
zaměstnanec v důsledku dovolené neodpracoval, nebo ve výši, která odpovídá
průměrné délce pracovní směny.
Za dovolenou, kterou zaměstnanec nevyčerpal, je možné poskytnout náhradu
mzdy (platu) pouze při skončení pracovního poměru. V této souvislosti se
některé zaměstnankyně (většinově zaměstnankyně) dopouštějí chyby,
neboť žádají o proplacení dovolené místo toho, aby požádaly o čerpání
dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na jejich mateřskou dovole-
nou. Pro zaměstnavatele zde z hlediska financí není rozdílu, ale je třeba
poznamenat, že právní postavení zaměstnankyně se mění, neboť po dobu, kdy
takto čerpá dovolenou, je zaměstnavatelem zpět zařazena do evidenčního
stavu zaměstnanců.
Zvláštní režim platí ve vztahu k dodatkové dovolené – náhradu mzdy (platu) za
tuto dovolenou není možné poskytnout, tato dovolená musí být čerpána před-
nostně.

Přestupky a správní delikty na úseku dovolené
Dovolená je jednou z oblastí, které mohou být kontrolovány oblastním inspek-
torátem práce. Fyzická osoba se může ve smyslu zákona o inspekci práce
(zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) dopustit přestupku,
resp. právnická osoba správního deliktu, tím, že poruší stanovené povinnosti
vztahující se k dovolené za kalendářní rok, k dovolené za odpracované dny
a k dodatkové dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu, za tento
přestupek, resp. správní delikt, přichází v úvahu pokuta až do výše 200 000 Kč.
I když jde o nejnižší pokutu, která může být zaměstnavateli podle citovaného
zákona uložena, zaměstnavatel by neměl aplikaci právní úpravy dovolené
podceňovat.

Připravujeme: Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty
Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, známá též
jako dohoda o hmotné odpovědnosti, upravuje zákoník práce v ustanovení § 252 až § 254.
Uzavírání těchto dohod není žádnou zvláštností a tento institut pracovního práva je velmi
hojně využíván řadou zaměstnavatelů. Dohoda může být uzavřena samostatně nebo může
být součástí pracovní smlouvy. Není vyloučeno, aby byla sjednána taktéž se zaměstnan-
cem činným na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody 
o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Jaké jsou podmínky platnosti dohody 
o odpovědnosti, rozebereme v příštích číslech DHK.

Vyplacení jiných vlastních zdrojů s. r. o.
společníkům

Ing. Martin Děrgel

Po skončení valných hromad si společníci šťastnějších firem rozdělili účetní
zisk za minulý rok. Pokud je to společníkům málo, mohou se porozhlédnout po
jiných zdrojích, bez kterých by se s. r. o. mohla obejít. S ohledem na obecně
minimalistický přístup k tvorbě základního kapitálu zpravidla padá možnost
jeho snížení s výplatou společníkům. U firem založených před rokem 2014 to 
je nejčastěji nyní již nepovinný rezervní fond, v případě nepeněžitých vkladů
mohlo vzniknout tzv. vkladové ážio, dřívější příplatky společníků určené 
k úhradě ztrát nemusely být plně využity, vlastní kapitál mohly zvýšit také
významné opravy minulých účetních období nebo oceňovací rozdíly z přece-
nění majetku a závazků apod. Ukažme si, jaké jsou možnosti a postupy vedoucí
k vyplacení zmíněných jiných vlastních zdrojů s. r. o., než je tradiční účetní
(nerozdělený) zisk.

Vyplacení jiných vlastních zdrojů právně
Veškerý vlastní majetek mohla s. r. o. nabýt, respektive financovat, pouze ze
dvou typů zdrojů:
– vlastní zdroje – patří tam zejména zisk z její činnosti (naopak ztráta vlastní

zdroje snižuje) a vklady jejích společníků; výhodou je, že tento druh krytí
aktiv firmě zůstává, nemusí jej vracet,

– cizí zdroje – zpravidla jde o dluhy, ať už dlouhodobé povahy jako jsou úvěry
a zápůjčky, nebo spíše krátkodobé (např. obchodní dluhy vůči dodavate-
lům), patří sem ale také rezervy, protože jsou předurčeny na určité budoucí
výdaje (např. na opravy nebo na odstupné zaměstnancům).

Je ale třeba upozornit, že v praxi se často rozchází účetní a reálný pohled, kdy
sice „papírově“ firma vykazuje slušný zisk, který však společník nemá šanci
odčerpat, protože pokladna i účty jsou blízko nule. V tom lepším případě totiž
bývá vlastní zdroj vázán v nemovitých věcech a technice nutných k provozu,
nebo se pro vyšší efektivitu peníze „uložily“ do zásob apod. A zadlužit se úvěrem
kvůli vyplacení zisku není příliš moudré.

Příklad: Realita versus fikce účetního zisku 
Malé s. r. o. se v roce 2015 dařilo. Pan Jan, který je jediným společníkem a jed-
natelem, podepsal smlouvy o prodeji zboží za 50 000 000 Kč, zatímco u smluv
o nákupech šlo v úhrnu o částku 40 000 000 Kč, což vyneslo obchodní přirážku
10 000 000 Kč. Od své účetní má informaci, že provozní výlohy v roce 2015
činily zhruba 6 000 000 Kč, takže se těší na tučný příjem do svého rodinného
rozpočtu řádově ve výši 4 000 000 Kč.
Při projednávání účetní závěrky za rok 2015 byl společník příjemně překva-
pen, že zisk před zdaněním činil dokonce 4 500 000 Kč, přičemž ale pře-
slechl informaci paní účetní, že to je díky kursovým ziskům, zrušení opravných
položek a uplatnění výnosových smluvních sankcí za neuhrazené pohledávky.

Ing. Martin Děrgel je daňovým poradcem
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Tvorba rezervního fondu byla již ze zakladatelské listiny vypuštěna, takže ze
zisku nic neukrojí, a pan Jan se těšil, jak si po zdanění 19% daní z příjmů práv-
nických osob vyplatí velký balík, který už jen zdaní srážkovou daní 15 %.

Jenže účetní pana Jana „vrátila na zem“, když mu blíže osvětlila skutečnou
ekonomickou situaci jeho s. r. o. V pokladně a na účtech bylo aktuálně – 
v červnu 2016 – už jen 200 000 Kč. Důvody jsou zejména tyto:
– Zatímco závazky firma uhrazuje zhruba do měsíce, u pohledávek čeká

často i půl roku. Navíc řada odběratelů neplatí, ať už ze spekulativních nebo
insolvenčních důvodů.

– Značná část peněz je vázána v zásobách, které mnohdy bude nutné prodat
pod cenou.

– Účetní zisk sice nesnížily splátky úvěru, proti tomu ale citelně odčerpaly
vydělané peníze.

– Zaúčtované výnosové smluvní sankce zadlužení odběratelé neplatí, a zřejmě
ani nezaplatí.

Pečlivá paní účetní dále upozornila jednatele, že v srpnu 2016 vyprší nájemní
smlouva firemního skladiště a lze předpokládat, že pronajímatel bude při jejím
prodloužení požadovat opět vyšší nájemné placené předem, anebo nájemní
smlouvu neobnoví a bude nutné rychle najít nové skladovací prostory, což
bude drahé. Dále by se mělo uvažovat o nahrazení značně ojetého náklad-
ního automobilu novějším a přehlížet nelze ani požadavek zaměstnanců na
mírné zvýšení mezd, a případné motivační benefity. Značný rizikový potenciál
je také v tom, že v poslední době jsou jak nákupní, tak i prodejní smlouvy uza-
vírány s neznámými menšími firmami bez osvědčené historie. Díky tomu se
dále prohloubily problémy s úhradou pohledávek a rovněž je vyšší četnost
reklamací…

Vlastní zdroje bývají stálou konstantou, samozřejmě kromě zisku, který se
běžně mění každodenním provozem firmy. Ovšem pokud se společníci s. r. o.
dostanou do problémů a potřebují z ní dostat peníze natrvalo, což vylučuje
formu zápůjčky, kterou je nutné dříve či později vrátit, pak je zvažováno pří-
padně také jejich využití. Logicky a přirozeně je první na řadě zisk, a to včetně
případného nerozděleného zisku z minulých účetních období. Složitější je to
s možností vyplacení prostředků vázaných v základním kapitálu („ZK“), který
je sice teoreticky možné snížit na korunovou hodnotu, čímž ale firma ztrácí na
věrohodnosti. Praktičtější překážkou ale bývá, že obvykle s. r. o. nemají vy-
tvořen příliš vysoký ZK, takže z tohoto vlastního zdroje nebývá moc co brát.
A jak je to s dalšími složkami vlastních zdrojů? Ve většině běžných s. r. o.
najdeme nanejvýš tyto čtyři:
� rezervní fond, a to hlavně u s. r. o. založených před rokem 2014, kdy byl

povinný příděl do rezervního fondu s. r. o. 5 % z čistého zisku (první příděl
10 %), až do limitu 10 % ZK;

� sociální fond – jde o dobrovolný fond tvořený na základě společenské
smlouvy nebo dohody s odbory, který je účelově předurčen zejména pro
krytí benefitů zaměstnanců;

� ostatní kapitálový fond, tvořený nevyužitými zůstatky příplatků společníků
mimo ZK, případně a výjimečně dary přijatými do konce roku 2015 (nyní se
již účtují do výnosů);

� vkladové ážio, v s. r. o. vzniká hlavně u nepeněžitých vkladů, jejichž zna-
lecká hodnota je vyšší než vklad do základního kapitálu, pokud si vkladatel
nenechá přesah vyplatit zpět.

Na rozdíl od dřívějšího zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění p. p.
(„ObchZ“), již zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), od
roku 2014 nově neukládá společnostem s ručením omezeným povinné
vytváření rezervního fondu ze zisku. Záleží tedy pouze na rozhodnutí jejich
valné hromady, zda i nadále firma bude rezervní fond ze zisku vytvářet a v jaké
výši, nebo jestli dosavadní zdroje v něm „naspořené“ rozpustí. I když existují
dobré důvody tvorby rezervního fondu pro „strýčka Příhodu“, tak v naprosté
většině společenských smluv a zakladatelských listin nově založených s. r. o.
již tuto povinnost nenajdeme a „stará“ s. r. o. založená před rokem 2014 tento
fond houfně ruší.
Často ale přitom zapomínají, že nestačí samotné rozhodnutí valné hromady,
natožpak jednatele o zrušení rezervního fondu, ale že je nutné začít změnou
společenské smlouvy (zakladatelské listiny), pokud stanovuje pravidla
tvorby rezervního fondu. V praxi jde o problém hlavně menších firem, které
obvykle v zakladatelském dokumentu opisovaly ObchZ, přičemž změna je
v působnosti valné hromady a je třeba o takovém rozhodnutí pořídit notářský
zápis.
Pokud společenská smlouva nestanoví povinnost tvorby rezervního fondu, pak
může o jeho zrušení a rozdělení společníkům rozhodnout valná hromada již
bez nutnosti účasti notáře. Další podmínkou pro to, aby mohl být rezervní fond
rozpuštěn a vyplacen společníkům, je, že si takovým postupem s. r. o. ne-
přivodí úpadek ve smyslu insolvenčního zákona, jak stanoví § 40 odst. 1
ZOK. Úpadkem se rozumí platební neschopnost nebo předlužení společnosti.
Tato podmínka platí obecně pro výplatu jakýchkoli prostředků z jiných vlast-
ních zdrojů!
Pro mnohé společníky, jednatele i účetní zní výše uvedené „vkladové ážio“
tajuplně. Nejde však o nic exotického, ale naopak o ryze praktický nástroj
u nepeněžitých vkladů. V zájmu ochrany věřitelů s. r. o. nesmí být do jejich
vlastního kapitálu nikdy vložena hodnota nižší, než o kolik se tímto vkladem
zvyšuje ZK. Z řady důvodů je často naopak vkládána i podstatně vyšší 
hodnota, takže se logicky dostává na pořad dne otázka, jak posoudit přesah
hodnoty vloženého majetku nad požadovanou výší nebo zvýšením ZK. Napří-
klad dva zakladatelé s. r. o. chtějí vložit stejné vklady, aby měli také shodné
podíly. Jeden vloží peněžitý vklad 100 000 Kč a druhý nepeněžitý vklad 
automobilu oceněného znalcem na 150 000 Kč. Vložené vozidlo tedy zvýší
majetek s. r. o. o 150 000 Kč, ovšem na vklad společníka – který se promítne
do ZK – má být započteno jen 100 000 Kč.

Ust. § 144 odst. 2 ZOK umožňuje trojí řešení této situace. Rozdíl mezi cenou
nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce (při zvýšení ZK případně
reálná hodnota určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem) a výší
vkladu společníka (podle § 15 a § 30 ZOK se právně vkladem rozumí jen
plnění ve prospěch ZK) tvoří: vkladové ážio, ledaže společenská smlouva
nebo rozhodnutí valné hromady určí, že se tento rozdíl nebo jeho část vrací
vkladateli, nebo se použije se souhlasem společníka na tvorbu rezervního
fondu.
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Příklad: Emisní ážio pomůže u nepeněžitých vkladů
AB, s. r. o., založili dva společníci – A a B – každý peněžitým vkladem 
1 000 000 Kč. Časem se z ní stala prosperující firma, jež zlákala k investič-
nímu vstupu firmu C nabízející nepeněžitý vklad výrobní haly v hodnotě 
8 000 000 Kč. Tímto by se ale z C stal většinový společník s podílem 80 %,
což zakladatelé A a B nechtějí. Protože by se ale firmě AB, s. r. o., nabízená
výrobní hala náramně hodila k rozšíření provozní činnosti a úspoře nákladů za
pronajaté prostory, byl mezi stávajícími a novým společníkem dohodnut násle-
dující postup:
– nový společník C vloží do AB, s. r. o., nepeněžitý vklad výrobní haly v hod-

notě 8 000 000 Kč,
– z této hodnoty nepeněžitého vkladu se na vklad společníka C započtou jen

2 000 000 Kč,
– další 1 000 000 Kč se použije na vytvoření rezervního fondu společnosti,
– zbývajících 5 000 000 Kč se bude považovat za emisní ážio.
Tímto postupem získal nově přistupující investor C podíl v AB, s. r. o. „pouze“
ve výši 50 %, a tedy nemůže přehlasovat stávající společníky A a B držící
každý obchodní podíl 25 %, pokud tito jednají ve shodě.

Vyplacení jiných vlastních zdrojů účetně
Ať už se s. r. o. daří nebo nikoliv, ať je velká anebo malá, ať se zabývá tím či
oním, tak vždy u ní platí první účetní přikázání – bilanční princip (rovnice),
neboli celková aktiva = celková pasiva. Jde o pravidlo obdobné tomu, že
„každá mince má dvě strany“, nebo že „každá hůl má dva konce“. Aktiva totiž
nejsou ničím jiným než souhrnem majetku v druhovém členění (neboli odpoví-
dají na otázku: Co má?) a pasiva jsou také pohledem na tentýž majetek, ale
z hlediska zdrojů jeho krytí (odpovídají na otázku: Za co?). Když např. s. r. o.
koupí auto za 300 000 Kč na úvěr, zvýší se ji jednak aktiva o 300 000 Kč
(majetek) a jednak i pasiva o 300 000 Kč (cizí zdroj). A pokud koupí auto za
své peníze (ze zisku), sníží se jí vlastní kapitál neboli vlastní zdroj.
Obecně představuje vlastní kapitál rozdíl mezi majetkem a dluhy. Proto
může být relativně velký nejen kvůli značnému majetku, ale i pro mizivé dluhy.
A stejně tak může být i poměrně nízký pro malý majetek nebo pro vysoké
dluhy. Na rozdíl od majetku a dluhů navíc může být vlastní kapitál dokonce
i záporný.
Vlastní kapitál sestává z obsáhlé a pestré palety účetních položek, z nichž se ale
v praxi většiny malých s. r. o. týkají obvykle jen dvě: nezbytný základní kapitál
a kýžený výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

� 41–Základní kapitál a kapitálové fondy:
– 411–Základní kapitál
– 412–Vkladové ážio
– 413–Ostatní kapitálové fondy
– 414–Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
– 416–Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
– 417–Rozdíly z přeměn obchodních korporací
– 418–Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
– 419–Změny základního kapitálu

� 42–Rezervní fondy a převedené výsledky hospodaření:
– 421–Rezervní fond
– 423–Statutární fondy
– 424–Ostatní fondy
– 425–Jiný výsledek hospodaření minulých let
– 428–Nerozdělený zisk minulých let
– 429–Neuhrazená ztráta minulých let

� 43–Výsledek hospodaření:
– 431–Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
– 432–Zálohy na podíly na zisku

S ohledem na nízký ZK většiny s. r. o. nemohou společníci pomýšlet na to, že
by jim jeho snížení přineslo významné prostředky a se standardním rozdělo-
váním zisku – aktuálního nebo z minulých let – nemívají firmy vesměs problém.
A co ostatní vlastní zdroje? Zůstatek účtu 414 „Oceňovací rozdíly z přece-
nění majetku a závazků“ nelze rozdělit společníkům, neboť je účelově
vázán k dočasnému přecenění konkrétního finančního aktiva na reálnou hod-
notu nebo ekvivalencí, a při jeho prodeji bude nutno přecenění zrušit. Pasivní
zůstatky jiných účtů oceňovacích rozdílů je v zásadě možné vyplatit spo-
lečníkům.

Se statutárními a ostatními fondy je potíž v tom, že jsou a priori tvořeny
za určitým účelem, kterým zpravidla není přilepšení společníků, nicméně
pokud s. r. o. změní určení těchto fondů v příslušných interních dokumentech,
je možné tyto zdroje odčerpat i společníky. Přičemž půjde o obdobu rozdělení
zadrženého nerozděleného zisku.
Na účtu 425 „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ se od roku 2014 vyka-
zují zejména významné opravy minulých účetních období, případně změny
účetních metod, a společníkům zřejmě nic nebrání tyto zdroje odčerpat, což
samozřejmě platí pouze pro pasivní zůstatek tohoto účtu (strana D) a nikoli
aktivní představující vnitřní dluh.

Praktičtější a hodnotově zajímavější ovšem bývají tři tučně zvýrazněné účty
vlastního kapitálu, na které proto logicky mají společníci největší zálusk. Jejich
vyplacení v zásadě nic nestojí v cestě, samozřejmě splní-li s. r. o. právní pod-
mínky zmíněné výše – zejména vypuštění povinné tvorby rezervního fondu ze
společenské smlouvy a tzv. test insolvence, který se aplikuje obecně u každého
vyplácení složek vlastního kapitálu.

Není třeba se obávat tohoto pročištění a zjednodušení položek vlastního kapi-
tálu. S. r. o., resp. účetní jednotka, nemá povinnost je evidovat napořád, jde
přece o její vlastní zdroje, tak záleží na ní, jak s nimi naloží.

Příklad: Vyplacení vlastních zdrojů s. r. o. společníkům
Investor, a. s. („I“) koupil za 1 000 000 Kč 60% podíl v ABC, s. r. o., od majo-
ritního společníka A, přičemž zbývající dva společníci B a C drží shodně podíl
20 %. S koupeným podílem byl spojen dřívější povinný příplatek společníka
A mimo základní kapitál, jehož zůstatek nyní činí 300 000 Kč, a rovněž 
vkladové ážio z nepeněžitého vkladu společníka A 200 000 Kč. K tomu bylo při-
hlédnuto při sjednávání prodejní ceny. Zmíněná příplatková povinnost se týkala
rovněž společníků B a C, u nichž byla s ohledem na nižší podíly nižší (1/3).
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Protože ABC, s. r. o., byla založena před rokem 2014, vztahovala se na ni dří-
vější povinnost ObchZ tvořit rezervní fond ze zisku až do výše 10 % ZK, pokud
společenská smlouva nestanoví vyšší limit (což nestanovovala). S ohledem na
ZK 1 000 000 Kč byl již tento rezervní fond ABC, s. r. o., naplněn, neboť jeho
zůstatek je 100 000 Kč. Nově příchozí společník nejprve zefektivnil výrobu,
optimalizoval provozní výdaje a zbavil se starých neefektivních zátěží od-
prodejem jalových aktiv. Díky tomu se peněžní aktiva firmy utěšeně zvýšila
a Investor, a. s., je hodlal využít pro své vlastní potřeby, náhradou za citelný
výdaj za nákup podílu v ABC, s. r. o., proto na valné hromadě nejprve prosadil
zrušení ustanovení společenské smlouvy o povinné tvorbě rezervního fondu,
a posléze rozhodl nejen o jeho zrušení výplatou společníkům, ale obdobně
zrušil a společníkům navrátil zůstatky dřívějších příplatků mimo ZK a rovněž
skrze valnou hromadu zavázal jednatele firmy k vrácení vkladového ážia.
Jak upřesní další pasáž, vrácené vkladové ážio ani povinný příplatek nebudou
zdaněny a osvobozen od daně bude rovněž příjem Investora, a. s., ze zruše-
ného rezervního fondu. Srážkové dani ale podléhá příjem ze zrušeného
rezervního fondu u společníků B a C, kteří nejsou „mateřskou společností“, ale
fyzickými osobami.

Zjednodušený popis účetní operace Kč MD D

Počáteční zůstatky účtů vlastního kapitálu ABC, s. r. o.:

� Základní kapitál sestávající z vkladů společníků 1 000 000 – 411.A
v poměru 60/20/20

� Vkladové ážio z nepeněžitého vkladu společníka 200 000 – 412.I
Investor I (původně A)

� Ostatní kapitálové fondy – zůstatek povinného příplatku 300 000 – 413.I 
společníka I

� Ostatní kapitálové fondy – zůstatek povinného příplatku 100 000 – 413.B 
společníka B

� Ostatní kapitálové fondy – zůstatek povinného příplatku 100 000 – 413.C
společníka C

� Rezervní fond vytvořený ze zisku ABC, s. r. o. 100 000 – 421

Rozhodnutí valné hromady o vyplacení jiných vlastních 
zdrojů společníkům:

� Vrácení zůstatku vkladového ážia společníkovi Investor I 200 000 412.I 365.I
(původně A)

� Vrácení zůstatku povinného příplatku společníkovi I 300 000 413.I 365.I
(původně A)

� Vrácení zůstatku povinného příplatku společníkovi B 100 000 413.B 365.B

� Vrácení zůstatku povinného příplatku společníkovi C 100 000 413.C 365.C

� Rozpuštění rezervního fondu a vyplacení společníkovi I 60 000 421 365.I
(60 %)

� Rozpuštění rezervního fondu a vyplacení společníkovi B 20 000 421 365.B
(20 %)

� Rozpuštění rezervního fondu a vyplacení společníkovi C 20 000 421 365.C
(20 %)

Zdanění výplat jiných vlastních zdrojů společníkům 
ABC, s. r. o.:

� Srážková daň 15 % z výplaty rezervního fondu 3 000 365.B 342
společníkovi B

� Srážková daň 15 % z výplaty rezervního fondu 3 000 365.C 342
společníkovi C

� Odvod srážkové daně společníků z rezervního fondu 6 000 342 221
správci daně

Výplata jiných vlastních zdrojů společníkům ABC, s. r. o.:

� Vyplacení souhrnných peněžitých nároků společníka I 560 000 365.I 221
(nedaněno)

� Vyplacení souhrnných peněžitých nároků společníka B 117 000 365.B 221
(po zdanění)

� Vyplacení souhrnných peněžitých nároků společníka C 117 000 365.C 221
(po zdanění)

Konečné zůstatky účtů vlastního kapitálu ABC, s. r. o.:

� Základní kapitál sestávající z vkladů společníků 1 000 000 – 411.AÚ
v poměru 60/20/20

Vyplacení jiných vlastních zdrojů daňově
Příjmy z vyplacení vlastních zdrojů s. r. o. společníkům je nutno pro účely zda-
nění rozdělit do dvou typů:
� Vlastní zdroje vytvořené ze zisku s. r. o., kam patří fondy tvořené ze

zisku, zejména:
– 421–Rezervní fond
– 423–Statutární fondy

� Vlastní zdroje vytvořené společníky, kam patří kapitálové fondy, zejména:
– 412–Vkladové ážio
– 413–Ostatní kapitálové fondy

První typ se zdaňuje jako podíly na zisku s. r. o. nebo jako příjem společníka
ze snížení ZK, který byl původně zvýšen z vlastního zisku firmy, zatímco druhý
typ se zdaňuje jako např. příjem z vypořádacího podílu. Prakticky řečeno,
plyne-li příjem prvého typu – vytvořený ze zisku s. r. o. – mateřské spo-
lečnosti od dceřiné společnosti, bude od daně z příjmů osvobozen podle
§ 19 odst. 1 písm. zf) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.
(dále jen „ZDP“); připomeňme, že stěžejní podmínkou je podíl na ZK nejméně
10 %:
� „příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné

společnosti, a to nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka
při zvýšení… ZK z vlastních zdrojů společnosti …; obdobně se postupuje
u příjmů mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo
obdobného fondu dceřiné společnosti,“.

V ostatních případech příjmy prvého i druhého typu podléhají u všech spo-
lečníků konečné srážkové dani 15 %. Ovšem podstatný rozdíl je v tom, že
pouze u příjmů druhého typu – tvořených příspěvky společníků – je možné
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základ pro výpočet srážkové daně snížit o nabývací cenu podílu (§ 36 odst. 2
písm. e) a i) ZDP):
� „Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky… (s výjimkou daňových ne-

rezidentů ČR), činí 15 %, a to
– z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka v s. r. o. …, z vrácení

emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním
obdobná plnění; tento příjem se snižuje o nabývací cenu podílu na
obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána,

– z příjmu společníka s. r. o. … při snížení základního kapitálu nejvýše do
částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka … při zvýšení ZK, byl-li
zdrojem tohoto zvýšení zisk …; obdobně se postupuje u příjmu člena
obchodní korporace z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného
fondu,“…

Příklad: Vrácení příplatku vloženého předchozím společníkem
Pan Jan v roce 2014 založil Honza, s. r. o., nepeněžitým vkladem, z něhož
vzešel nejen ZK 1 000 000 Kč, ale také vkladové ážio 200 000 Kč. Zůstatek
rezervního fondu vytvořeného ze zisku s. r. o. činí 100 000 Kč.
V roce 2016 koupil celý podíl v Honza, s. r. o., pan Petr za 2 000 000 Kč, což je
jeho nabývací cena podílu v s. r. o. Nový společník rozhodl o „vrácení“ celého
zůstatku vkladového ážia 200 000 Kč, a rovněž vypustil ze zakladatelské listiny
ustanovení o tvorbě rezervního fondu, který záhy na to zcela zrušil a nechal si
jej vyplatit.

Pro pana Petra jde o ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. g) a o) ZDP pod-
léhající srážkové dani 15 %, kterou má za úkol zúřadovat plátce příjmu alias
plátce daně – s. r. o. Základ pro zdanění bude pokaždé jiný:
– příjem z „vrácení“ vkladového ážia 200 000 Kč bude pro účely daně snížen

o nabývací cenu podílu prokázanou společníkem, což lze až na nulu, takže
daň bude rovněž nulová; nabývací cena klesne na 1 800 000 Kč,

– příjem z rozpuštění rezervního fondu 100 000 Kč snížit nelze, a jelikož
fyzická osoba nemůže být mateřskou společností, nebude ani osvobozen
od daně, takže daň bude 15 000 Kč, a společník obdrží jen 85 000 Kč.

Upozorňujeme: Příplatek společníků mimo základní kapitál s. r. o.
Je řada důvodů a situací, kdy společnost s ručením omezeným potřebuje náhle peně-
žitou výpomoc, ať již na delší nebo kratší dobu, a jediným vhodný nebo možným posky-
tovatelem jsou její společníci. Je například příliš zatížena úvěry nebo teprve na počátku
kariéry bez ekonomické historie, anebo nemá hodnotný majetek sloužící pro zajištění
dluhu. Zkrátka má znesnadněn přístup k bankovním úvěrům, nebo by musela platit
nezvládnutelně velký úrok coby rizikovou přirážku. Obdobně jako to platí u lidí, že nej-
ochotnější pomocnou ruku naleznou na konci svého ramene, tak i s. r. o. se v problé-
mech obvykle obrací ke svým společníkům. V zásadě jsou přitom tři způsoby, jak peníze
společníků dostat do jejich s. r. o.: zápůjčka, vklad a příplatek. Avšak v praxi s. r. o.,
zvláště u těch, které již za sebou táhnou nemalé břemeno dluhů, je vhodnější dostat
peníze společníka do firmy formou tzv. příplatku, který stojí na pomezí zápůjčky (nevy-
užitý zbytek lze společníkovi vrátit) a podstatně právně složitějšího a časově náročněj-
šího peněžitého vkladu do základního kapitálu (zvyšuje vlastní zdroje). Jde o tzv. pří-
platek mimo základní kapitál, který může být pro společníky buď povinný (pak se hovoří
o tzv. příplatkové povinnosti) nebo dobrovolný. Více v DHK č. 10/2016.

Dokončená jednotka v nedokončeném bytovém domě 

V lednu 2015 bylo stavebníky podáno daňové přiznání za spoluvlastnický
podíl na stavebním pozemku, spoluvlastnický podíl na zbylé části po-
zemku, která přesahovala výměru stavebního pozemku, a spoluvlastnický
podíl na jiném pozemku, který bude užíván s jednotkami v domě.V prosinci
2015 bylo předáno šest dokončených samostatných jednotek, přesněji
šest bytů v jednom ze dvou vchodů bytového domu. Při předávání bytů
novým vlastníkům bylo řečeno, že do doby, než bude dokončeno všech
12 bytů, není třeba podávat nové daňové přiznání za předaný byt, ani za
spoluvlastnické podíly na pozemcích. V květnu 2016 všech 12 spolu-
vlastníků zaplatilo daň z nemovitých věcí pouze za spoluvlastnické podíly
na pozemcích, tedy jako v roce 2015. V následujících měsících vlastníci
šesti dokončených bytů obdrželi z finančního úřadu výzvu k podání
daňového přiznání k dani z nemovitých na zdaňovací období roku 2016.
Kde došlo k pochybení?

Zákon o dani z nemovitých věcí byl dne 5. 2. 2015 novelizován zákonem 
č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto zákona je podle čl. III toho-
to zákona ke dni 1. 1. 2016, kromě čl. I. bodu 69, který nabyl účinnosti dnem
vyhlášení zákona. Novelou došlo také ke změně ust. § 6 odst. 3 zákona, které
definuje z jakého pozemku, kdy a na základě čeho vzniká stavební pozemek
a také, v jakém okamžiku a na základě čeho stavební pozemek zaniká.

Od 1. 1. 2016 ust. § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitých věcí zní: „Stavebním
pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdanitelnou stavbou nezasta-
věný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena
nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě
certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy,
a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní
části zdanitelné stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění
zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j)
zákona. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná
stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb
a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti,
nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků, anebo zaniknou
účinky veřejnoprávní smlouvy.

(Poznámka: Silně vyznačena část se vztahuje na jednotky v jiných domech, než jsou
bytové domy).

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení vedená v katastru nemovitostí
jako bytový dům, a také budova se způsobem využití jako objekt k bydlení,
pokud se v něm nachází nejméně čtyři bytové jednotky.

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí je předmětem
daně ze staveb a jednotek zdanitelná jednotka, kterou se pro účely daně
z nemovitých věcí rozumí jednotka dokončená nebo užívaná. Skutečnost, že
jednotky se stávají předmětem daně ze staveb a jednotek postupně, lze odvodit
z ust. § 7 odst. 4, podle něhož se odst. 1 vztahuje i na část budovy nebo inže-
nýrské stavby uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo součást jednotky, je-li
dokončená nebo užívaná.

Poradenský servis – dotazy čtenářů
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Poradenský servis – dotazy čtenářů

Znamená to, že dokončená jednotka nacházející se v nedokončeném
bytovém domě je již předmětem daně ze staveb a jednotek a spoluvlast-
nický podíl na stavebním pozemku související s toutou jednotkou již pře-
stane mít charakter stavebního pozemku. Protože se jednotka nachází
v bytovém domě, je třeba aplikovat nové ust. § 2 odst. 2 písm. e) zákona o dani
z nemovitých věcí. Podle tohto ustanovení nejsou předmětem daně z pozemků
pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které
jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky
ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu
užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spolu-
vlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.
V daném případě se jednotka nachází v obytném domě, její součástí je podíl na
pozemku, a zároveň vlastník této jednotky je spoluvlastníkem jiného pozemku ve
spoluvlastnictví vlastníků dalších jednotek a tento jiný pozemek je užíván spo-
lečně s těmito jednotkami. Při splnění uvedených podmínek je základem daně
ze staveb a jednotek u zdanitelné jednotky [ust. § 10 odst. 3 písm. a)] upravená
podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2

podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,22.

Závěr: V prosinci 2015 bylo předáno k užívání šest dokončených bytů. K 1. 1. 2016
se tyto jednotky staly předmětem daně ze staveb a jednotek, a zároveň spolu-
vlastnické podíly na stavebním pozemku související s dokončenými jednotkami
ztratily charakter stavebního pozemku. Ve srovnání s předcházejím zdaňovacím
obdobím (vlastníci dokončených i nedokončených jednotek přiznávali pouze spo-
luvlastnické podíly na pozemcích) došlo u vlastníků dokončených jednotek ke
změně okolností pro stanovení daně z nemovitých věcí. V souladu se zněním 
ust. § 13a zákona o dani z nemovitých věcí byli vlastníci dokončených jednotek
povinni do 31. 1. 2016 podat nové daňové přiznání, kterým měla být přiznána
pouze bytová jednotka. Koeficientem 1,22 je zohledněné vlastnictví spoluvlastnic-
kých podílů na pozemcích souvisejících s dokončenou jednotkou v bytovém domě,
proto nejsou předmětem daně z pozemků, a v daňovém přiznání se nepřiznávají.

Ing. Anna Teklá

DPH u vydávání periodika na zakázku
Vydavatelství, a. s., bude jako zajišťovatel zajišťovat vydávání nového
periodika, které bude vycházet dvakrát ročně – vydavatelem bude veřejná
vysoká škola v jednom krajském městě. Jaká sazba DPH se použije při
fakturování služeb ze strany zajišťovatele, jestliže si bude fakturovat
smluvenou odměnu?

V uvedeném případě záleží z hlediska sazby DPH na smluvních podmínkách.
Pokud bude podle smlouvy vydavatelství dodávat vysoké škole vytištěný časopis
jako zboží, uplatní se sazba 15 %, protože časopisy jsou uvedeny v příloze 
č. 3 k zákonu o DPH, v níž je uveden seznam zboží, které podléhá první sníže-
né sazbě daně. Pokud bude podle smlouvy vydavatelství provádět pro vysokou
školu pouze tisk časopisu jako práci výrobní povahy, půjde o službu v základní
sazbě daně 21 %. Pokud by podle smlouvy vydavatelství pro vysokou školu za
provizi zprostředkovávalo dodání či tisk časopisu, šlo by také o službu 
v základní sazbě daně 21 %.

Ing. Václav Benda
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