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Nafiízení vlády o podpofie elektfiiny
Nafiízení vlády ã. 266/2017 Sb., o podpofie
elektfiiny a tepla z podporovan˘ch zdrojÛ
energie, vy‰lo v ãástce ã. 91/2017 Sb.,
rozeslané 18. 8., s úãinností od 2. 9. 2017.

Vyhlá‰ka o lokalizaci
a indentifikaci volajícího
Vyhlá‰ka ã. 267/2017 Sb., o lokalizaci
a identifikaci volajícího pfii volání na ãísla tís-
Àov˘ch volání, vy‰la v ãástce ã. 91/2017 Sb.,
rozeslané 18. 8., s úãinností od 1. 9. 2017.

Novela zákona o obecním zfiízení
Zákon ã. 257/2017 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfií-
zení), zákon ã. 129/2000 Sb., o krajích (kraj-
ské zfiízení), a zákon ã. 131/2000 Sb.,
o hlavním mûstû Praze, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, vy‰el v ãástce ã. 90/2017 Sb.,
rozeslané 18. 8., s úãinností od 2. 9. 2017.

Novela zákona o advokacii
Zákon ã. 258/2017 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon 
ã. 358/1992 Sb., o notáfiích a jejich ãinnosti
(notáfisk˘ fiád), zákon ã. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuãní ãinnos-
ti (exekuãní fiád) a o zmûnû dal‰ích zákonÛ,
a zákon ã. 99/1963 Sb., obãansk˘ soudní
fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vy‰el 
v ãástce ã. 90/2017 Sb., rozeslané 18. 8.,
s úãinností od 1. 9. 2017.

Zákon o pojistném na sociální
zabezpeãení
Zákon ã. 259/2017 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 589/1992 Sb., o pojistném na so-
ciální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní
politiku zamûstnanosti, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, a dal‰í související zákony, vy‰el 
v ãástce ã. 90/2017 Sb., rozeslané 18. 8.,
s úãinností od 1. 2. 2018. 

Zákon o rozpoãtovém urãení daní
Zákon, ã. 260/2017 Sb., kter˘m se mûní zá-
kon ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení
daní, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vy‰el 
v ãástce ã. 90/2017 Sb., rozeslané 18. 8.,
s úãinností od 1. 1. 2018.

Zákon o civilním letectví
Zákon ã. 261/2017 Sb., kter˘m se mûní zá-
kon ã. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmû-
nû a doplnûní zákona ã. 455/1991 Sb.,
o Ïivnostenském podnikání (Ïivnostensk˘
zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a nûkteré dal‰í zákony, vy‰el v ãástce 
ã. 90/2017 Sb., rozeslané 18. 8., s úãinnos-
tí od 1. 11. 2017.

Zákon o náhradû ‰kody v oblasti
hospodáfiské soutûÏe
Zákon ã. 262/2017 Sb., o náhradû ‰kody
v oblasti hospodáfiské soutûÏe a o zmûnû
zákona ã. 143/2001 Sb., o ochranû hospo-
dáfiské soutûÏe a o zmûnû nûkter˘ch záko-
nÛ (zákon o ochranû hospodáfiské soutûÏe),
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, (zákon o ná-
hradû ‰kody v oblasti hospodáfiské soutû-
Ïe), vy‰el v ãástce ã. 90/2017 Sb., rozesla-
né 18. 8., s úãinností od 1. 9. 2017.

Zmûna zákona o obchodní
inspekci
Zákon ã. 264/2017 Sb., kter˘m se mûní zá-
kon ã. 64/1986 Sb., o âeské obchodní
inspekci, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a zákon ã. 634/1992 Sb., o ochranû spotfie-
bitele, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vy‰el 
v ãástce ã. 90/2017 Sb., rozeslané 18. 8.,
s úãinností od 1. 11. 2017.

Zmûna zákona o registru smluv
Zákon ã. 249/2017 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 340/2015 Sb., o zvlá‰tních pod-
mínkách úãinnosti nûkter˘ch smluv, uvefiej-
Àování tûchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znûní zákona 
ã. 298/2016 Sb., vy‰el v ãástce ã. 89/2017 Sb.,
rozeslané 18. 8. 2017, s úãinností dnem
vyhlá‰ení.

Novela zákona o daních 
z pfiíjmÛ
Zákon ã. 254/2017 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vy‰el v ãást-
ce ã. 89/2017 Sb., rozeslané 18. 8., s úãin-
ností od 1. 9. 2017.
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Osvobození pfiíjmÛ z prodeje nemovit˘ch vûcí 
v roce 2017 a 2018 (2.)

Ing. Ivan Macháãek

V pfiedchozí ãásti pfiíspûvku v DHK ã. 16/2017 jsme se zab˘vali uplatnûním
osvobození pfiíjmÛ z prodeje nemovit˘ch vûcí dle § 4 odst. 1 písm. a) a písm. b)
ZDP. V pokraãování v tomto ãísle DHK si blíÏe rozebereme podmínky pro osvo-
bození pfiíjmÛ z prodeje nemovit˘ch vûcí dle § 4 odst. 1 písm. v) ZDP a dále
podmínky pro uplatnûní poskytnuté náhrady a odstupného za uvolnûní bytu
nebo jednotky jako daÀovû uznatelného v˘daje podle § 24 odst. 2 písm. za) ZDP.

Osvobození pfiíjmu podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona

Od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob jsou dle tohoto ustanovení zákona osvo-
bozeny následující pfiíjmy:

a) Pfiíjem získan˘ formou nabytí vlastnictví k jednotce, která nezahrnuje
nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komoru, jako náhrady za
uvolnûní bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘ neÏ
garáÏ, sklep nebo komoru (nepenûÏní pfiíjem), a dále náhrada (penûÏní
pfiíjem – odstupné) za uvolnûní bytu nebo jednotky, která nezahrnuje
nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komoru, vyplacená uÏivateli
této jednotky nebo bytu pfii splnûní podmínky, Ïe poplatník náhradu (odstup-
né) pouÏil nebo pouÏije na uspokojení vlastní bytové potfieby, a to nejpo-
zdûji do jednoho roku následujícího po roce, v nûmÏ náhradu (odstupné)
pfiijal. Osvobození od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob platí i v pfiípadû, Ïe ãást-
ku odpovídající náhradû (odstupnému) vynaloÏil poplatník na obstarání
bytové potfieby v dobû jednoho roku pfied jejím obdrÏením (napfi. pofiízení
bytové jednotky z vlastních finanãních prostfiedkÛ nebo z prostfiedkÛ získa-
n˘ch formou zápÛjãky nebo úvûru pfied v˘platou odstupného).

Zákon o daních z pfiíjmÛ stanoví, Ïe pfiijetí náhrady (odstupného) oznámí
poplatník správci danû do konce zdaÀovacího období, ve kterém do‰lo
k jejímu pfiijetí. ZDP v‰ak nestanoví tento poÏadavek jako nezbytnou pod-
mínku pro uplatnûní osvobození od danû. Nárok na osvobození od danû z pfií-
jmÛ tedy nezaniká, kdyÏ fyzická osoba pfiijetí odstupného neoznámí svému
správci danû.

Uplatnil-li poplatník osvobození pfiíjmu získaného jako náhradu (odstupné) za
uvolnûní bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘ neÏ
garáÏ, sklep nebo komoru, a tuto náhradu nepouÏije na uspokojení byto-
vé potfieby anebo ji nepouÏije v zákonem stanovené lhÛtû, musí zahr-
nout získané odstupné mezi zdanitelné pfiíjmy ke zdanûní dle § 10 ZDP
v tom zdaÀovacím období, ve kterém tato lhÛta uplynula.

Pokud poplatník pouÏije náhradu za uvolnûní jednotky, která nezahrnuje
nebytov˘ prostor (odstupné) jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komoru, na obstará-
ní bytové potfieby pouze ãásteãnû, je od danû z pfiíjmÛ osvobozena pouze ta
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její ãást, která byla vynaloÏena na obstarání bytové potfieby a zb˘vající ãást
pfiijatého odstupného, které bylo pfii jeho v˘platû od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch
osob osvobozeno, je opût zdaniteln˘m pfiíjmem ke zdanûní dle § 10 ZDP.

Pfiíklad ã. 11:

Obãan získal v listopadu 2016 odstupné ve v˘‰i 220 000 Kã za uvolnûní byto-
vé jednotky a tuto skuteãnost oznámil správci danû do konce roku 2016.
Pfiestûhoval se k rodiãÛm a koncem roku 2017 zahájil v˘stavbu rodinného
domku. Za rok 2017 vynaloÏil na realizaci ãástku 120 000 Kã a rodinn˘
domek dokonãí kolaudací v roce 2018 s vynaloÏením dal‰í ãástky 2 500 000 Kã.
Poplatník uplatnil za zdaÀovací období 2016 osvobození pfiijatého odstupné-
ho ve v˘‰i 220 000 Kã od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob.

Postup:

Pro uplatnûní osvobození v˘‰e odstupného za uvolnûní bytové jednotky od
danû z pfiíjmÛ dle § 4 odst. 1 písm. v) ZDP by musel poplatník vynaloÏit celou
v˘‰i odstupného na realizaci rodinného domku v roce 2017, tj. do konce
následujícího roku po obdrÏení odstupného. Vzhledem k tomu, Ïe poplatník
vynaloÏil na uspokojení bytové potfieby v roce 2017 pouze ãástku 120 000 Kã,
musí poplatník za zdaÀovací období 2017 uvést v daÀovém pfiiznání jako zda-
niteln˘ ostatní pfiíjem ãástku 100 000 Kã (pfiíjem dle § 10 ZDP).

Pfiíklad ã. 12:

Fyzická osoba získala v roce 2017 odstupné za uvolnûní bytové jednotky ve
v˘‰i 450 000 Kã a v roce 2018 pouÏije ve‰keré tyto finanãní prostfiedky k rea-
lizaci rekonstrukce nebytov˘ch prostor ve vlastní nemovitosti na bytovou jed-
notku. Celkové náklady na rekonstrukci, která je dokonãena v roce 2019, ãiní
890 000 Kã.

Postup:

Za zdaÀovací období roku 2017 uplatní poplatník osvobození pfiijatého odstup-
ného v plné v˘‰i od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob. Stavební úprava nebytové-
ho prostoru na byt je obsaÏena ve v˘ãtu uspokojení bytov˘ch potfieb dle § 15
odst. 3 ZDP, a proto poplatník dodrÏí zákonem stanovené podmínky pro uplat-
nûní osvobození pfiijatého odstupného od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob.

Pfiíklad ã. 13:

Nájemce získal koncem roku 2016 od vlastníka nemovité vûci odstupné ve
v˘‰i 400 000 Kã za uvolnûní bytu. Za zdaÀovací období roku 2016 uplatnil
poplatník osvobození pfiijatého odstupného od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob.
K uvolnûní bytu v‰ak do‰lo aÏ v kvûtnu 2017. Obãan se po uvolnûní bytu
nastûhoval ke sv˘m rodiãÛm a získané finanãní prostfiedky pouÏije v bfieznu
2018 na sloÏení zálohy dodavateli v souvislosti s v˘stavbou rodinného domku.

Postup:

Podmínkou pro osvobození pfiijatého odstupného od danû z pfiíjmÛ je, Ïe
odstupné pouÏije fyzická osoba na uspokojení vlastní bytové potfieby nejpo-
zdûji do jednoho roku následujícího po roce, v nûmÏ odstupné pfiijala.
V daném pfiípadû byla pfiijatá ãástka odstupného pouÏita v roce 2018, tj. aÏ
po skonãení následujícího roku po roce, v nûmÏ odstupné pfiijala. Tím je poru-
‰ena podmínka pro daÀové osvobození odstupného a fyzická osoba musí za
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zdaÀovací období roku 2017 zahrnout ãástku 400 000 Kã ke zdanûní jako
ostatní pfiíjem dle § 10 ZDP. Je zcela irelevantní, Ïe k uvolnûní bytu do‰lo aÏ
v kvûtnu 2017 a doba mezi uvolnûním bytu a sloÏením zálohy dodavateli na
realizaci vlastního rodinného domku je krat‰í neÏ jeden rok.

b) Obdobnû se postupuje u pfiíjmÛ z úplatného pfievodu práv a povin-
ností spojen˘ch s ãlenstvím v druÏstvu, pokud v souvislosti s tímto
pfievodem bude zru‰ena nájemní smlouva k bytu a poplatník pouÏije
získané prostfiedky na uspokojení bytové potfieby. Z v˘‰e uvedeného
vypl˘vá, Ïe pokud poplatník pouÏije penûÏní prostfiedky získané z „prode-
je druÏstevního bytu“, ke kterému je zru‰ena nájemní smlouva s poplatní-
kem, na uspokojení sv˘ch bytov˘ch potfieb, je pfiíjem získan˘ „prodejem
druÏstevního bytu“ osvobozen od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob, a to bez
ohledu na ãasov˘ test uveden˘ v § 4 odst. 1 písm. s) ZDP.

Pfiíklad ã. 14:

Obãan zakoupil v roce 2014 ãlenské právo v bytovém druÏstvu k uÏívání bytu
za 2 200 000 Kã a nastûhoval se do bytu se svou pfiítelkyní. Z dÛvodu naro-
zení dítûte pfievádí v roce 2017 ãlenské právo v bytovém druÏstvu za
2 500 000 Kã (prodává druÏstevní byt) a ãástku 2 000 000 Kã z tohoto pfiíjmu
pouÏije k zakoupení star‰ího rodinného domku.

Postup:

Fyzická osoba sice nedodrÏela ãasov˘ test pûti let mezi nabytím a pfievodem ãlen-
ského práva, ale vztahuje se na ni znûní § 4 odst. 1 písm. v) ZDP. Zdaniteln˘m pfií-
jmem poplatníka podle § 10 ZDP bude v roce 2017 pouze ãástka 500 000 Kã.

S odvoláním na znûní § 25 odst. 1 písm. i) ZDP nelze uplatnit v˘daje vynalo-
Ïené na pfiíjmy od danû osvobozené. Podíl neosvobozen˘ch pfiíjmÛ ãiní
500 000 Kã: 2 500 000 Kã = 20 %, proto bude z nab˘vací ceny ãlenského práva
daÀov˘m v˘dajem pouze pomûrná ãást 2 200 000 Kã x 0,20 = 440 000 Kã.

Dílãí základ danû podle § 10 bude ãinit:

500 000 Kã – 440 000 Kã = 60 000 Kã. 

c) Obdobnû se postupuje u pfiíjmÛ z prodeje rodinného domu, jednotky,
která nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komo-
ru, vãetnû souvisejícího pozemku, pokud v nûm prodávající mûl byd-
li‰tû bezprostfiednû pfied prodejem po dobu krat‰í dvou let a pouÏije-li
získané prostfiedky na uspokojení bytové potfieby.

Zákon zde nespecifikuje, jak dlouhá musí b˘t tato doba, jen stanoví, Ïe bez-
prostfiednû pfied prodejem rodinného domu nebo bytu mûl prodávající v nûm
bydli‰tû po dobu krat‰í neÏ dva roky. Tedy pro pouÏití ustanovení o osvobo-
zení od danû z pfiíjmÛ dle § 4 odst. 1 písm. v) ZDP postaãí, kdyÏ poplatník mûl
v rodinném domû nebo v jednotce bydli‰tû 1 den pfied prodejem a pouÏije zís-
kané prostfiedky z prodeje na uspokojení bytové potfieby.

Pfiíklad ã. 15:

ManÏelé zakoupili v roce 2016 rodinn˘ dÛm s velkou zahradou (zahrada má
samostatné parcelní ãíslo). Vzhledem k tomu, Ïe oba manÏelé jsou jiÏ ve sta-
robním dÛchodu, rozhodli se v roce 2017 zahradu prodat a získané penûÏní
prostfiedky z prodeje vyuÏít na opravu zakoupeného rodinného domu.
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Postup:

ManÏelé nemohou vyuÏít znûní § 4 odst. 1 písm. v) ZDP pro osvobození pfií-
jmÛ z prodeje zahrady, i kdyÏ získané prostfiedky vyuÏijí k opravû domku.
Podle tohoto ustanovení zákona lze osvobodit pouze pfiíjem z prodeje rodin-
ného domu vãetnû souvisejícího pozemku, pokud v nûm mûl prodávající byd-
li‰tû bezprostfiednû po dobu krat‰í dvou let.

V daném pfiípadû nelze vyuÏít ani znûní § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, protoÏe
doba mezi nabytím a prodejem zahrady je krat‰í neÏ 5 let. Pfiíjem z prodeje
zahrady je nutno v roce 2017 zdanit dle § 10 ZDP u jednoho z manÏelÛ, pfii-
ãemÏ v˘dajem bude cena, za kterou zahradu manÏelé nabyli. V pfiípadû, Ïe
pfii zakoupení rodinného domu se zahradou byla stanovena jedna kupní
cena, musí vycházet z ocenûní domu a zahrady podle znaleckého posudku
zpracovaného ke dni nabytí domu a zahrady.

Poznamenáváme, Ïe bytov˘mi potfiebami pro úãely § 4 odst. 1 písm. v)
ZDP se rozumí bytové potfieby uvedené v § 15 zákona.

Zákonem ã. 170/2017 Sb. dochází ke zpfiesnûní § 4 odst. 1 písm. v) ZDP
následovnû: Od danû se osvobozuje pfiíjem získan˘ formou nabytí vlastnic-
tví k jednotce, která nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo
komoru, jako náhrady za uvolnûní bytu nebo jednotky, která nezahrnuje
nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komoru, a dále náhrada (odstup-
né) za uvolnûní bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘
neÏ garáÏ, sklep nebo komoru, vyplacená uÏivateli této jednotky nebo bytu
za podmínky, Ïe poplatník náhradu (odstupné) pouÏil nebo pouÏije na uspo-
kojení vlastní bytové potfieby nejpozdûji do 1 roku následujícího po roce,
v nûmÏ náhradu (odstupné) pfiijal.

Tento pfiíjem je osvobozen i v pfiípadû, Ïe ãástku odpovídající náhradû
(odstupnému) vynaloÏil na obstarání vlastní bytové potfieby v dobû 1 roku
pfied jejím obdrÏením; pfiijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci
danû do konce zdaÀovacího období, ve kterém k jejímu pfiijetí do‰lo; nedo-
jde-li ke splnûní podmínek pro osvobození náhrady (odstupného), je
tento pfiíjem pfiíjmem podle § 10 v posledním zdaÀovacím období, ve
kterém mohly b˘t podmínky pro osvobození splnûny. Obdobnû se postu-
puje i u pfiíjmÛ z úplatného pfievodu práv a povinností spojen˘ch s ãlenstvím
v druÏstvu, pokud v souvislosti s tímto pfievodem bude zru‰ena nájemní
smlouva k bytu, pouÏije-li poplatník získané prostfiedky na uspokojení vlast-
ní bytové potfieby; obdobnû se postupuje také u pfiíjmÛ z prodeje rodinného
domu, jednotky, která nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo
komoru, vãetnû souvisejícího pozemku, pokud v nûm prodávající mûl bydli‰-
tû bezprostfiednû pfied prodejem po dobu krat‰í 2 let a pouÏije-li získané pro-
stfiedky na uspokojení vlastní bytové potfieby.

Touto úpravou se zaji‰Èuje, aby byl pfiíjem z odstupného za uvolnûní bytu
nebo jednotky, z úplatného pfievodu ãlensk˘ch práv a povinností spojen˘ch
s ãlenstvím v druÏstvu nebo z prodeje rodinného domu ãi jednotky osvobo-
zen pouze za podmínky, Ïe poplatník pouÏije odstupné nebo prostfiedky zís-
kané z prodeje na uspokojení vlastní bytové potfieby, nikoliv bytové potfieby
své rodiny nebo dal‰ích osob. Jak se uvádí v dÛvodové zprávû k novele ZDP,
tato úprava potvrzuje ustálenou správní praxi zvefiejnûnou také v pokynu
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GF¤ D-22, podle které správci danû v pfiípadû, kdy poplatník uplatní nárok na
osvobození pfiíjmu získaného jako náhradu (odstupné) za uvolnûní bytu nebo
jednotky, která nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komo-
ru, a tuto náhradu nepouÏije na obstarání vlastní bytové potfieby ve stanove-
né lhÛtû, postupují tak, Ïe takov˘ pfiíjem zahrnou mezi zdanitelné pfiíjmy za
zdaÀovací období, ve kterém tato lhÛta uplynula, a zdaní jako ostatní pfiíjem.

Nová úprava se nebude vztahovat na pfiípady, u kter˘ch pfied nabytím úãin-
nosti tohoto zákona jiÏ uplynula prekluzivní lhÛta pro splnûní podmínek osvo-
bození. Obdobnû se bude postupovat v pfiípadû, nebudou-li získané prostfied-
ky z úplatného pfievodu práv a povinností spojen˘ch s ãlenstvím v druÏstvu,
pokud v souvislosti s tímto pfievodem bude zru‰ena nájemní smlouva k bytu,
nebo prostfiedky z prodeje rodinného domu nebo jednotky, která nezahrnuje
nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komoru, vãetnû souvisejícího
pozemku, pokud v nûm prodávající mûl bydli‰tû bezprostfiednû pfied prodejem
po dobu krat‰í dvou let, pouÏity na uspokojení vlastní bytové potfieby.

DaÀovû uznatelné náklady podle § 24 odst. 2 písm. za) zákona

Dle tohoto ustanovení zákona lze do v˘dajÛ (nákladÛ) vynaloÏen˘ch na
dosaÏení, zaji‰tûní a udrÏení pfiíjmÛ zahrnout poskytnutou náhradu
(odstupné) za uvolnûní bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytov˘
prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komoru, pfii splnûní následujících
podmínek:

– náhrada (odstupné) je poskytnuta vlastníkem bytu nebo jednotky, která
nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘ neÏ garáÏ, sklep nebo komoru,

– uvolnûn˘ byt nebo jednotka zaãne b˘t vyuÏívána vlastníkem pro ãinnost,
ze které plyne pfiíjem ze samostatné ãinnosti nebo  nájem nejdéle do dvou
let od uvolnûní,

– uvolnûn˘ byt nebo jednotka bude vyuÏívána nejménû po dobu dvou  let pro
ãinnost, ze které plyne pfiíjem ze samostatné ãinnosti nebo nájem.

Zatímco pro splnûní podmínek nároku na osvobození pfiijaté náhrady (odstup-
ného) za uvolnûní bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytov˘ prostor jin˘
neÏ garáÏ, sklep nebo komoru, platí u uÏivatele (nájemce), Ïe náhradu
(odstupné) pouÏije na uspokojení bytové potfieby nejpozdûji do jednoho roku
následujícího po roce, v nûmÏ náhradu (odstupné) pfiijal (doba se nepoãítá
od uvolnûní bytové jednotky), platí u vlastníka bytu nebo jednotky z hledis-
ka splnûní podmínky nároku na daÀovou uznatelnost vyplacené náhrady
(odstupného), Ïe uvolnûn˘ byt nebo jednotku zaãne vlastník vyuÏívat pro
podnikatelskou ãinnost nebo nájem nejdéle do dvou let od uvolnûní bytu
nebo jednotky (doba se nepoãítá od vyplacení náhrady).

Do daÀov˘ch v˘dajÛ (nákladÛ) si mÛÏe vlastník bytu nebo jednotky uplatnit
jak vyplacené odstupné v hotovosti, tak i v˘‰i náhrady za obstarání bytu nebo
jednotky v osobním vlastnictví (koupû bytu). Z podmínek daÀové uznatelnos-
ti vyplacené náhrady (odstupného) vlastníkem vypl˘vá, Ïe ZDP nepodmiÀu-
je daÀovou uznatelnost vyplaceného odstupného osobou uÏivatele
bytu nebo jednotky. To znamená, Ïe pfiíjemcem tohoto odstupného mÛÏe
b˘t i osoba blízká (napfi. syn nebo matka pÛvodního uÏivatele bytu) a pro
daÀovou uznatelnost odstupného u vlastníka bytu nebo jednotky budou platit
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pouze v˘‰e uvedené tfii podmínky. V pfiípadû, Ïe bude odstupné za uvolnûní
bytu nebo jednotky vyplaceno vlastníkem osobû blízké uÏivateli bytu, nebude
ov‰em pfiijaté odstupné u této osoby osvobozené od danû z pfiíjmÛ, protoÏe
dle § 4 odst. 1 písm. v) ZDP je jednou z podmínek osvobození od danû z pfií-
jmÛ skuteãnost, Ïe toto odstupné je vyplaceno uÏivateli bytu nebo jednotky.

Vzhledem k tomu, Ïe dle druhé podmínky pro daÀovou uznatelnost vyplace-
ného odstupného u vlastníka platí prodleva aÏ dva roky od uvolnûní bytu
nebo jednotky a nového vyuÏívání pro podnikatelské úãely nebo pro nájem,
mÛÏe provést vlastník po uvolnûní bytu nebo jednotky nezbytné opravy, resp.
úpravy bytu. Pokud pÛjde o opravu, mohou b˘t náklady zahrnuty do daÀovû
uznateln˘ch v˘dajÛ bez ohledu na v˘‰i opravy. 

V pfiípadû, Ïe pÛjde o technické zhodnocení (stavební úpravy, rekonstrukce,
modernizace), je rozhodujícím kritériem ãástka 40 000 Kã vynaloÏená ve zda-
Àovacím období. Stavební úpravy do ãástky 40 000 Kã lze zahrnout do daÀo-
v˘ch v˘dajÛ, technické zhodnocení v uvolnûném bytû nebo jednotce nad 
40 000 Kã za dané zdaÀovací období se zahrne do vstupní (resp. zÛstatko-
vé) ceny nemovité vûci pro její odpisování ze zv˘‰ené vstupní ceny (resp.
zv˘‰ené zÛstatkové ceny).

Dojde-li k poru‰ení podmínek pro daÀovou úãinnost vynaloÏené náhra-
dy (odstupného) za uvolnûní bytu nebo jednotky, je poplatník (vlastník
bytu nebo jednotky) povinen zv˘‰it v˘sledek hospodafiení nebo rozdíl
mezi pfiíjmy a v˘daji o uplatnûnou náhradu (odstupné) v tom zdaÀova-
cím období, kdy podmínky pro její uplatnûní byly poru‰eny. Za poru‰ení
podmínek se pfiitom nepovaÏuje prodej takové jednotky.

Pfiíklad ã. 16:

Vlastník ãinÏovního domu vyplatil v fiíjnu 2016 nájemci náhradu za uvolnûní
bytu ve v˘‰i 400 000 Kã. K uvolnûní bytu do‰lo ke konci roku 2016. Násled-
nû provedl vlastník v bytû v roce 2017 úpravy ve formû technického zhodno-
cení ve v˘‰i 39 800 Kã. Dnem 1. 1. 2018 je byt pronajat novému nájemci.

Postup:

Vlastník (fyzická osoba) zahrne za zdaÀovací období 2016 vyplacené odstup-
né 400 000 Kã do daÀov˘ch v˘dajÛ v rámcí stanovení dílãího základu danû
z nájmu dle § 9 ZDP. Provedené stavební úpravy v roce 2017 zahrne rovnûÏ
do daÀov˘ch v˘dajÛ, protoÏe jejich v˘‰e nepfiekroãila ãástku 40 000 Kã a nejde
tudíÏ o technické zhodnocení. Vzhledem k tomu, Ïe k dal‰ímu nájmu dojde do
dvou let od uvolnûní bytu, vlastník bytové jednotky dodrÏel ve‰keré podmínky
pro ponechání vyplaceného odstupného v daÀov˘ch v˘dajích roku 2016.

Pfiíklad ã. 17:

Vlastník bytové jednotky vyplatil v prosinci 2016 za její uvolnûní stávajícímu
nájemci odstupné ve v˘‰i 650 000 Kã. Tuto v˘‰i uplatnil jako daÀov˘ v˘daj
v rámci dílãího základu danû z pfiíjmÛ z nájmu dle § 9 ZDP za zdaÀovací
období roku 2016 a dosáhl tak vãetnû daÀového zisku z podnikání celkové
daÀové ztráty, kterou poplatník hodlá uplatÀovat v následujících zdaÀovacích
obdobích proti daÀovému zisku z podnikatelské ãinnosti. V roce 2018 se roz-
hodne uvolnûn˘ byt prodat za ãástku 1 500 000 Kã, pfiiãemÏ tento byt vlast-
nil od roku 2012.
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Postup:

Za poru‰ení podmínek daÀové uznatelnosti vyplaceného odstupného za
uvolnûní bytu se nepovaÏuje jeho prodej. V daném pfiípadû tedy nedo‰lo
k poru‰ení daÀov˘ch podmínek a uplatnûná v˘‰e odstupného 650 000 Kã
zÛstává i nadále daÀov˘m v˘dajem roku 2016.

Vzhledem k tomu, Ïe vlastník vlastnil bytovou jednotku déle neÏ 5 let a byt
nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka, ale odpisován v rámci jeho
nájmu dle § 9 zákona, bude pfiíjem z prodeje bytu ve v˘‰i 1 500 000 Kã osvo-
bozen dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP od danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob.

DaÀ z pfiidané hodnoty pfii pfiemístûní obchodního
majetku plátce mezi ãlensk˘mi státy
Ing. Zdenûk Kune‰

Pokud dodává plátce zboÏí do jiného ãlenského státu osobû, která je v jiném
ãlenském státû osobou registrovanou k dani, jde o dodání zboÏí, které je
osvobozeno od danû s nárokem na odpoãet danû. Podmínkou je, Ïe zboÏí
musí b˘t skuteãnû odesláno nebo pfiepraveno z tuzemska do jiného ãlenské-
ho státu. Odeslání nebo pfiepravu mÛÏe zajistit plátce nebo pofiizovatel nebo
zmocnûná tfietí osoba. Pro osobu, která zboÏí v jiném ãlenském státû pofiizu-
je, musí b˘t toto pofiízení zboÏí pfiedmûtem danû.

Toto dodání zboÏí z tuzemska osobû registrované k dani v jiném ãlenském státû
se uvádí na fiádek 20 daÀového pfiiznání, do souhrnného hlá‰ení se uvede pod
kódem „0“. Osvobozeno od danû s nárokem na odpoãet danû je také pfiemístû-
ní obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného ãlenského státu.

Jde o pfiemístûní obchodního majetku plátce pro úãely jeho podnikání v jiném
ãlenském státû. Jde o pfiípady, kdy dojde k fyzické pfiepravû zboÏí z tuzem-
ska do jiného ãlenského státu, ale právo nakládat se zboÏím jako vlastník
není pfievedeno na druhou osobu.

Plátce je v takovém pfiípadû v postavení dodavatele zboÏí z tuzemska a pofii-
zovatele zboÏí v jiném ãlenském státû v jedné osobû. V jiném ãlenském státû,
do kterého je toto zboÏí pfiemístûno, vzniká plátci povinnost pfiiznat daÀ
z pofiízení zboÏí z jiného ãlenského státu.

V podstatû jde o pfiípady, kdy si plátce pfiemísÈuje svÛj obchodní majetek ze
svého daÀového identifikaãního ãísla, které mu bylo pfiidûleno v âR, na své
daÀové identifikaãní ãíslo, které mu bylo pfiidûleno v ãlenském státû, do kte-
rého tento svÛj obchodní majetek pfiemísÈuje. 

Obchodním majetkem jsou pro plátce majetkové hodnoty, které mu slouÏí
k uskuteãÀování ekonomick˘ch ãinností a jsou plátcem urãeny k uskuteãÀo-
vání ekonomick˘ch ãinností. Rozsah, jak˘m jsou tyto hodnoty urãeny k usku-
teãÀování ekonomick˘ch ãinností, stanoví plátce tím, v jakém rozsahu uplat-
ní nárok na odpoãet danû. 
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Obecnû platí, Ïe pfiedmûtem danû z pfiidané hodnoty je dodání zboÏí, poskyt-
nuté za úplatu. Pfii pfiemístûní obchodního majetku plátce do jiného ãlenské-
ho státu není úplata poskytnuta.
Pokud je v‰ak obchodní majetek plátce odeslán nebo pfiepraven do jiného
ãlenského státu pro uskuteãÀování ekonomick˘ch ãinností plátce, povaÏuje
se podle § 13 odst. 6 zákona o DPH také za dodání zboÏí za úplatu. Pod-
mínkou je, Ïe odeslání nebo pfiepravu zboÏí do jiného ãlenského státu musí
uskuteãnit plátce nebo jím zmocnûná tfietí osoba. 
Základ danû stanoví plátce podle § 36 odst. 6 zákona o DPH.
Podle tohoto ustanovení je základem danû cena zboÏí nebo cena obdobné-
ho zboÏí, za kterou by bylo moÏné zboÏí pofiídit ke dni uskuteãnûní zdanitel-
ného plnûní, a pokud takovou cenu nelze urãit, v˘‰e celkov˘ch nákladÛ vyna-
loÏen˘ch na dodání zboÏí ke dni uskuteãnûní zdanitelného plnûní.
Plátce vystaví daÀov˘ doklad se v‰emi povinn˘mi náleÏitostmi a dále na nûj
uvede odkaz na § 64 zákona o DPH.
Pfiemístûní obchodního majetku uvádí plátce do daÀového pfiiznání na fiádek
20, a sice k patnáctému dni, kter˘ následuje po mûsíci, ve kterém bylo zboÏí
odesláno nebo pfiepraveno, nebo pokud byl daÀov˘ doklad vystaven pfied
tímto patnáct˘m dnem, je plátce povinen pfiiznat uskuteãnûní tohoto dodání
ke dni vystavení daÀového dokladu.
Pfiemístûní obchodního majetku uvede plátce do souhrnného hlá‰ení pod
kódem „1“.
Do souhrnného hlá‰ení uvede plátce své daÀové identifikaãní ãíslo jako
dodavatel a daÀové identifikaãní ãíslo, které mu bylo pfiidûleno v jiném ãlen-
ském státû jako odbûrateli.

Pfiíklad:

Plátce vyrábí zemûdûlské stroje. Na Slovensku má zfiízen velkoobchod
s tûmito stroji. Za tímto úãelem je registrován k dani z pfiidané hodnoty na
Slovensku. V Bratislavû má zfiízen sklad, do kterého si vyrobené stroje pfie-
místil. Jde o pfiemístûní obchodního majetku, plátce uvede toto pfiemístûní na
fi. 20 daÀového pfiiznání a do souhrnného hlá‰ení s kódem „1“.

Je v‰ak fiada situací, které se za pfiemístûní obchodního majetku z tuzemska
do jiného ãlenského státu nepovaÏují, aãkoliv sv˘m charakterem jsou pfie-
místûním obchodního majetku plátce. Tyto pfiípady jsou uvedeny v § 13 
odst. 7 zákona o DPH.
DÛvodem je, Ïe nedochází k pfievodu práva nakládat se zboÏím jako vlastník
na osobu registrovanou v jiném ãlenském státû a v fiadû pfiípadÛ je zboÏí po
urãité dobû vráceno zpût do tuzemska.
Jde o dodání zboÏí s instalací nebo montáÏí, zasílání zboÏí, dodání zboÏí plát-
cem na palubû lodí, letadel nebo vlakÛ bûhem pfiepravy osob podle § 7
odst. 4 zákona o DPH, dodání zboÏí plátcem v ãlenském státû ukonãení ode-
slání nebo pfiepravy zboÏí, pokud je dodání zboÏí v tomto ãlenském státû
osvobozeno od danû s nárokem na odpoãet danû, v˘voz zboÏí plátcem,
pokud je zboÏí propu‰tûno do celního reÏimu v˘vozu, poskytnutí sluÏby pro
plátce, zahrnující práce na zboÏí fyzicky uskuteãnûné v ãlenském státû, ve
kterém je ukonãení odeslání nebo pfiepravy zboÏí za podmínky, Ïe zboÏí po
provedení prací je vráceno zpût plátci do tuzemska, ze kterého bylo pÛvodnû
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odesláno nebo pfiepraveno, pfiechodné uÏití zboÏí v ãlenském státû, ve kte-
rém je ukonãení odeslání nebo pfiepravy zboÏí, pro úãely poskytnutí sluÏby
plátcem, pfiechodné uÏití zboÏí na dobu nepfiekraãující 24 mûsícÛ na území
jiného ãlenského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboÏí ze tfietí
zemû pro pfiechodné uÏití vztahoval celní reÏim doãasného pouÏití s pln˘m
osvobozením od cla, nebo o dodání zboÏí soustavami nebo sítûmi.

Pfiíklad:

Plátce dodává do Nûmecka zboÏí s instalací. Nejde o pfiemístûní obchodního
majetku, neuvede se v daÀovém pfiiznání, ani v souhrnném hlá‰ení.

Pokud v‰ak nûkterá z uveden˘ch podmínek pfiestane platit, povaÏuje se
zboÏí za pfiemístûné z tuzemska do jiného ãlenského státu.

Pfiemístûní nastane v okamÏiku, kdy podmínka, díky které se o pfiemístûní
obchodního majetku nejednalo, pfiestane platit.

Pfiíklad:

Plátce je registrován k dani z pfiidané hodnoty také na Slovensku. Na Slo-
vensku provádí v˘stavbu obchodního domu. V dubnu 2017 si pfiemístil na
Slovensko na v˘stavbu tohoto domu autojefiáb. O pfiemístûní obchodního
majetku se nejednalo. V srpnu 2017 se mu ale naskytla pfiíleÏitost v˘hodnû
tento autojefiáb na Slovensku prodat. Prodejem autojefiábu na Slovensku
do‰lo k pfiemístûní obchodního majetku. Plátce uvede toto pfiemístûní do sou-
hrnného hlá‰ení podaného za srpen 2017 pod kódem „1“.

Obdobnû jako se pfiemístûní obchodního majetku plátcem do jiného ãlenského
státu povaÏuje za dodání zboÏí do jiného ãlenského státu, povaÏuje se pfiemís-
tûní zboÏí v urãit˘ch pfiípadech za pofiízení zboÏí z jiného ãlenského státu. Jde
o pfiípady, kdy plátce v rámci uskuteãÀování ekonomické ãinnosti v jiném ãlen-
ském státû zboÏí vyrobil, nakoupil, pofiídil z jiného ãlenského státu, nebo dovezl
ze tfietí zemû a toto zboÏí bylo odesláno nebo pfiepraveno z tohoto jiného ãlen-
ského státu do tuzemska pro uskuteãÀování ekonomick˘ch ãinností plátce.
Jde zrcadlovû o obdobnou situaci jako pfii dodání zboÏí do jiného ãlenského
státu. Plátce v tomto pfiípadû vystupuje souãasnû v jiném ãlenském státû jako
dodavatel zboÏí do jiného ãlenského státu a v tuzemsku souãasnû vystupuje
jako pofiizovatel zboÏí z jiného ãlenského státu.
Pofiízení zboÏí z jiného ãlenského státu uvede plátce na fi. 3 nebo 4 daÀové-
ho pfiiznání, a sice k patnáctému dni, kter˘ následuje po mûsíci, ve kterém
bylo zboÏí pofiízeno, nebo ke dni vystavení daÀového dokladu, pokud byl
vystaven pfied tímto patnáct˘m dnem.
Základ danû se stanoví také podle § 36 odst. 6 zákona o DPH, kdy základem
danû je cena zboÏí nebo cena obdobného zboÏí, za kterou by bylo moÏné
zboÏí pofiídit ke dni uskuteãnûní zdanitelného plnûní, a pokud takovou cenu
nelze urãit, v˘‰e celkov˘ch nákladÛ vynaloÏen˘ch na dodání zboÏí ke dni
uskuteãnûní zdanitelného plnûní.
Za pofiízení zboÏí z jiného ãlenského státu se v‰ak nepovaÏují situace, které
se nepovaÏují ani za pfiemístûní obchodního majetku z tuzemska do jiného
ãlenského státu podle § 13 odst. 7 zákona o DPH, aãkoliv sv˘m charakterem
jsou pfiemístûním obchodního majetku plátce, napfi. dodání zboÏí s instalací
nebo montáÏí, zasílání zboÏí apod.
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Pfiíjmy ze zamûstnání a sráÏková daÀ
Ing. Helena Machová

V následujícím textu se zamûfiím pfiedev‰ím na zmûnu, kterou v oblasti zda-
nûní pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti sráÏkovou daní pfiinesl zákon ã. 170/2017 Sb.,
kter˘ mj. novelizuje i zákon o daních z pfiíjmÛ. Zákon ã. 170/2017 Sb. nabyl
úãinnosti dnem 1. dubna 2017, pfiiãemÏ podle prvního bodu pfiechodn˘ch
ustanovení k ZDP platí, Ïe pro daÀové povinnosti u daní z pfiíjmÛ za zdaÀova-
cí období pfiede dnem nabytí úãinnosti tohoto zákona a za zdaÀovací období,
které zapoãalo pfiede dnem nabytí úãinnosti tohoto zákona, jakoÏ i práva
a povinnosti s nimi související, se pouÏije ZDP ve znûní úãinném pfiede dnem
nabytí úãinnosti tohoto zákona. Pro srovnání pfiipomenu stav od 1. 1. 2017
a postup zdanûní tûchto pfiíjmÛ podle stávajícího znûní ZDP.

Znûní zákona od 1. 1. 2017

Podle § 6 odst. 4 ZDP platí, Ïe pfiíjmy zúãtované nebo vyplacené plátcem
danû jsou samostatn˘m základem danû pro zdanûní daní vybíranou sráÏkou
podle zvlá‰tní sazby danû (sráÏkovou daní), jde-li o pfiíjmy ze závislé ãinností
plynoucí na základû dohody o provedení práce, jejichÏ úhrnná v˘‰e u téhoÏ
plátce nepfiesáhne za kalendáfiní mûsíc ãástku 10 000 Kã a zamûstnanec
u tohoto plátce nepodepsal prohlá‰ení k dani nebo nevyuÏije postup, podle
kterého ve‰keré pfiíjmy (tedy i tyto) zahrne do svého daÀového pfiiznání.

Na tomto místû je‰tû pfiipomenu ustanovení § 38g „DaÀové pfiiznání k dani
z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob“, které zákon ã. 170/2017 Sb. v zásadû nemûní. Podle
tohoto ustanovení platí, Ïe daÀové pfiiznání nepodávají ty fyzické osoby, 
jejichÏ roãní pfiíjmy (kromû pfiíjmÛ od danû osvobozen˘ch a pfiíjmÛ zdanûn˘ch
sráÏkou) nepfiesáhly ãástku 15 000 Kã. 

Zamûstnanci pak nemusí podat daÀové pfiiznání tehdy, pokud mají pouze pfií-
jem ze závislé ãinnosti od jednoho zamûstnavatele nebo od více zamûstna-
vatelÛ postupnû, pfiiãemÏ u v‰ech podepsali prohlá‰ení k dani a jejich dal‰í pfií-
jmy (s v˘jimkou pfiíjmÛ od danû osvobozen˘ch a pfiíjmÛ zdanûn˘ch sráÏkou)
nepfiev˘‰ily ãástku 6 000 Kã.

Pfiíklady:

1. Zamûstnanec mûl v prÛbûhu roku tyto pfiíjmy:
– od jednoho zamûstnavatele, u kterého podepsal prohlá‰ení k dani,
– souãasnû od tfií dal‰ích zamûstnavatelÛ, u kter˘ch prohlá‰ení nepode-

psal, práci vykonával na základû dohod o provedení práce a mûsíãní pfií-
jem u Ïádného zamûstnavatele nepfiev˘‰il ãástku 10 000 Kã.

Vzhledem k tomu, Ïe pfiíjmy od zamûstnavatelÛ bez podepsaného prohlá‰e-
ní k dani budou zdanûny sráÏkovou daní, zamûstnanec daÀové pfiiznání
podávat nemusí.

2. Zamûstnanec mûl v prÛbûhu roku tyto pfiíjmy:
– od dvou zamûstnavatelÛ postupnû, pfiiãemÏ u obou podepsal prohlá‰e-

ní k dani,
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– souãasnû (po cel˘ kalendáfiní rok) od zamûstnavatele, u kterého pro-
hlá‰ení nepodepsal, práci vykonával na základû dohody o provedení
práce, pfiiãemÏ mûsíãní pfiíjem nepfiev˘‰il ãástku 10 000 Kã,

– souãasnû (po cel˘ kalendáfiní rok) od zamûstnavatele, u kterého pro-
hlá‰ení rovnûÏ nepodepsal, práci vykonával na základû dohody o pra-
covní ãinnosti, pfiiãemÏ pravideln˘ mûsíãní pfiíjem ãinil 2 000 Kã.

Zamûstnanec v tomto pfiípadû daÀové pfiiznání podat musí, a to s ohledem na
to, Ïe mûl „soubûÏné“ pfiíjmy ze závislé ãinnosti, které nebyly od danû osvo-
bozeny ani nebyly zdanûny sráÏkovou daní (pfiíjmy na základû dohody o pro-
vedení práce).

Zákon ã. 170/2017 Sb.

Zákon ã. 170/2017 Sb. mûní znûní ustanovení § 6 odst. 4 takto:

Pfiíjmy zúãtované nebo vyplacené plátcem danû jsou po zv˘‰ení podle odst. 12
(„superhrubá“ mzda) samostatn˘m základem danû pro zdanûní daní vybíra-
nou sráÏkou podle zvlá‰tní sazby danû (sráÏkovou daní), pokud zamûstna-
nec u tohoto plátce nepodepsal prohlá‰ení k dani anebo nevyuÏije-li postup
podle § 36 odst. 7 nebo 8 (tedy nezahrne pfiíjmy do svého daÀového pfiizná-
ní) a jde-li o pfiíjmy ze závislé ãinnosti:
a) plynoucí na základû dohody o provedení práce, jejichÏ úhrnná v˘‰e u téhoÏ

plátce danû nepfiesáhne za kalendáfiní mûsíc ãástku 10 000 Kã, nebo
b) v úhrnné v˘‰i nepfiesahují u téhoÏ plátce danû za kalendáfiní mûsíc ãástku

2 500 Kã.

Podle dÛvodové zprávy k zákonu ã. 170/2017 Sb. byla tato zmûna provedena
proto, Ïe (s ohledem na v˘‰e uveden˘ pfiíklad ã. 2, tedy nutnost podání daÀo-
vého pfiiznání), docházelo v nûkter˘ch pfiípadech k demotivaci poplatníkÛ
k ãinnostem, ze kter˘ch takové pfiíjmy plynou. V pfiípadû zanedbateln˘ch pfiíjmÛ
pak toto mohl b˘t dÛleÏit˘ faktor, kter˘ ovlivnil rozhodnutí o tom, zda takovou
ãinnost (napfi. v˘kon funkce ãlena volební komise) vykonávat, ãi nikoliv.

V otázce urãení limitu toho, co je „mal˘m“ pfiíjmem, zachovali zákonodárci
princip jednoty vymûfiovacích základÛ s právními pfiedpisy upravujícími
pojistné. V rámci pojistn˘ch systémÛ aÏ na v˘jimky ãástky do tohoto limitu 
(2 500 Kã) nepodléhají pojistnému na sociální poji‰tûní, resp. se z tohoto limi-
tu platí pouze zdravotní poji‰tûní. V souãasné dobû je ãástka rozhodná pro
úãast na nemocenském poji‰tûní 2 500 Kã s tím, Ïe jde o pfiíjem sjednan˘.

Poplatník (zamûstnanec) tedy nebude v pfiípadû tûchto „mal˘ch“ pfiíjmÛ (napfi.
svûdeãné u zamûstnance, odmûna za v˘kon funkce, pfiíjem ze zamûstnání
malého rozsahu, dohoda o pracovní ãinnosti do v˘‰e 2 500 Kã) povinen
podávat daÀové pfiiznání. V˘‰e limitu se pfiitom odvíjí od zúãtovaného 
tzv. hrubého pfiíjmu a nikoliv od základu danû v pfiípadû zv˘‰eného na 
tzv. superhrubou mzdu. Text „po zv˘‰ení podle odst. 12“ (viz v˘‰e) je uveden
pro pfiípad, Ïe by se v praxi vyskytly „malé pfiíjmy“, vyjma pfiíjmÛ z dohody
o provedení práce do mûsíãního limitu 10 000 Kã, které podléhají vefiejno-
právnímu pojistnému.

Pfiíklad:

Zamûstnanec mûl v prÛbûhu roku tyto pfiíjmy:
– od jednoho zamûstnavatele, u kterého podepsal prohlá‰ení,
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– souãasnû od zamûstnavatele, u kterého prohlá‰ení nepodepsal, práci
vykonával na základû dohody o provedení práce, mûsíãní pfiíjem nepfiev˘-
‰il v Ïádném mûsíci ãástku 10 000 Kã,

– souãasnû od zamûstnavatele, u kterého prohlá‰ení nepodepsal, práci
vykonával na základû „standardní“ pracovní smlouvy, mûsíãní pfiíjem
nepfiev˘‰il v Ïádném mûsíci ãástku 2 500 Kã,

– souãasnû od zamûstnavatele, u kterého prohlá‰ení nepodepsal, práci
vykonával na základû dohody o pracovní ãinnosti, mûsíãní pfiíjem nepfie-
v˘‰il v Ïádném mûsíci ãástku 2 500 Kã,

– souãasnû za v˘kon ãlena pfiedstavenstva druÏstva, pravideln˘ mûsíãní pfií-
jem ãinil 2 000 Kã.

Zamûstnanec daÀové pfiiznání podat nemusí, protoÏe kromû pfiíjmÛ od jed-
noho zamûstnavatele, u kterého podepsal prohlá‰ení, má v‰echny dal‰í pfií-
jmy ze závislé ãinnosti zdanûny sráÏkovou daní.

Závûrem pfiipomínám (a zaznûlo to jiÏ i v˘‰e v textu), Ïe poplatníkovi zÛstává
zachována moÏnost postupu podle § 36 odst. 7 nebo 8 ZDP (tj. zapoãtení sra-
Ïené danû z v˘‰e uveden˘ch pfiíjmÛ na celoroãní daÀ v daÀovém pfiiznání).

Uplatnûní plné moci udûlené poradci 
ve svûtle novelizovaného pokynu GF¤
doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.

Tento pfiíspûvek prezentuje vybrané závûry z novelizovaného pokynu Gene-
rálního finanãního fieditelství1) (dále jen novelizovan˘ pokyn) k aplikaci § 136
zákona ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen
D¤)2), a k uplatnûní plné moci ve smyslu § 136 odst. 2 D¤. Pfiíspûvek je zpra-
cován podle stavu k 19. 6. 2017, není-li uvedeno jinak.

1. Úvod do problematiky

Otázka korektního posouzení zachování lhÛty pro podání daÀového pfiiznání
ve vazbû na plnou moc udûlenou poradci3) je nadmíru dÛleÏitá. Správné
vyhodnocení dodrÏení pfiíslu‰n˘ch lhÛt je totiÏ klíãové pro pfiípadné nastou-
pení sankcí váznoucích na opoÏdûnû podané daÀové pfiiznání. Jde tudíÏ
o v˘znamnou procesní otázku, u které na sebe zákonitû ãasem musely nara-
zit oponentní stanoviska finanãní správy a daÀov˘ch subjektÛ.

Generální finanãní fieditelství (dále jen GF¤) vydávalo svá stanoviska (pro-
hlá‰ení) k aplikaci § 136 odst. 2 D¤ jiÏ od roku 20114). GF¤ postupnû roz‰i-
fiovalo „spektrum“ fie‰en˘ch otázek, resp. otázek, ve vztahu k nimÏ prezento-
valo zastávan˘ postoj. V novelizovaném pokynu z leto‰ního roku prezentuje
GF¤ svoje revidovaná stanoviska (mj. i v dÛsledku ustálené rozhodovací
praxe správních soudÛ, jejichÏ závûry jsou odli‰né od tûch pÛvodnû zastáva-
n˘ch GF¤).
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2. OkamÏik uplatnûní plné moci ve smyslu § 136 odst. 2 D¤

Jedním z rozhodujících faktorÛ pro prodlouÏení lhÛty pro podání daÀového
pfiiznání dle § 136 odst. 2 D¤ je i fiádné a vãasné uplatnûní plné moci dané
poradci. Touto otázkou se zab˘val ve svém rozsudku sp. zn. 4 Afs 68/2015
ze dne 15. 5. 2015 Nejvy‰‰í správní soud âR (dále jen NSS âR). Ten dospûl
k názoru, Ïe...: „Vãasnost uplatnûní plné moci udûlené daÀovému poradci pro
prodlouÏení lhÛty pro podání daÀového pfiiznání podle § 136 odst. 1 zákona
ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ fiád, se posuzuje i podle pravidel zachování lhÛt
v § 35 téhoÏ zákona.“5) Navzdory tomuto rozsudku a v nûm uvedené vûcné
argumentaci setrvávalo GF¤ po urãitou dobu na svém stanovisku, a to Ïe:
„Pfii v˘kladu ustanovení § 136 odst. 2 daÀového fiádu je aplikace § 35 daÀo-
vého fiádu vylouãena.“6)

V reakci na ustálenou rozhodovací praxi správních soudÛ se tento postoj
GF¤ dle informací uveden˘ch v novelizovaném pokynu mûní. Na shora uve-
den˘ rozsudek NSS âR se totiÏ odkazuje, resp. ke stejnému právnímu závûru
dospûl NSS âR i ve sv˘ch rozsudcích sp. zn. 2 Afs 165/2016 ze dne 10. 11. 20167),
sp. zn. 6 Afs 243/2016 ze dne 22. 12. 20168), rovnûÏ tak Mûstsk˘ soud v Praze
ve svém rozsudku sp. zn. 6 Af 12/2013 ze dne 30. 3. 20179). Zastávání pÛvod-
ní pozice GF¤ se tak v zásadû stalo jiÏ neustojiteln˘m. 

2.1 Právní úprava od 1. 7. 2017

V posledním odstavci (str. 11) novelizovaného pokynu GF¤ se uvádí:
„[Zmûna metodiky GF¤ v návaznosti na judikaturu správních soudÛ]
Generální finanãní fieditelství s ohledem na jednoznaãnost textu pfiíslu‰n˘ch
ustanovení sice nesdílí právní názor vyjádfien˘ ve v˘‰e citovan˘ch rozsudcích
ve vûci aplikace § 35 D¤ ve spojení s § 136 odst. 2 D¤, nicménû ve svûtle
rozhodovací ãinnosti správních soudÛ jiÏ tento právní názor dále neobstojí,
neboÈ lze zcela oprávnûnû oãekávat, Ïe v podobn˘ch kauzách budou soudy
rozhodovat stejnû.“. 

Pokud GF¤ zastává jin˘ názor, je moÏné, Ïe mÛÏe b˘t v budoucnu iniciová-
na pfiíslu‰ná legislativní zmûna. Z pozice finanãní správy by se jednalo
o logick˘ krok. V tomto ohledu lze doporuãit vûnovat zv˘‰enou pozornost pfií-
padn˘m legislativním zmûnám dotãen˘ch ustanovení.

Zákon ã. 170/2017 Sb.10) v‰ak pfiíslu‰né zmûny nevná‰í. Tímto zákonem byla
v dotãen˘ch ustanoveních D¤ provedena pouze zmûna v § 35 D¤, kde se
slova „dobou krat‰í neÏ jeden den“ nahrazují slovy „v krat‰ích ãasov˘ch jed-
notkách, neÏ jsou dny“. Jde v podstatû o jakési technické upfiesnûní, které
nebude mít dopady na zavedenou praxi.

3. Metodické fie‰ení pfiedjímané novelizovan˘m pokynem

Novelizovan˘ pokyn vychází z nutnosti posouzení nûkolika základních fakto-
rÛ, pfiiãemÏ odhlíÏí od specifické situace, kdy subjekt musí mít úãetní závûrku
ovûfienou auditorem. Dle metodického úvodu k novelizovanému pokynu je ke
konci základní lhÛty (tj. lhÛty dle § 136 odst. 1 D¤) tfieba:

a) posoudit naplnûní podmínky dle § 136 odst. 2 D¤ (tj. posoudit, zda byla
u správce danû uplatnûna plná moc udûlená poradci), a dále

str. 14 1. záfií 2017 DHK-se‰it 17



Danû, dávky, poplatky

DHK-se‰it 17 1. záfií 2017 str. 15

b) identifikovat, zda bylo v základní lhÛtû podáno daÀové pfiiznání a kdo byl
jeho podatelem (zda daÀov˘ subjekt sám nebo poradce).

Od shora uveden˘ch aspektÛ pak GF¤ pfiedjímá fie‰ení konkrétní situace.

3.1 DaÀové pfiiznání je podáno v základní lhÛtû a podmínka uplatnû-
ní plné moci u správce danû je splnûna

Pokud uvaÏujeme variantu, Ïe plná moc udûlená poradci byla u správce
danû fiádnû uplatnûna v základní lhÛtû, pak mohou nastat tfii základní situa-
ce. Jejich specifikaci a fie‰ení uvádí níÏe uvedená tabulka ã. 1:

Tabulka ã. 1: DaÀové pfiiznání je podáno v základní lhÛtû (vlastní zpraco-
vání s vyuÏitím novelizovaného pokynu).

3.2 DaÀové pfiiznání je podáno po uplynutí základní lhÛty

Dal‰í rámcovou variantou uvádûnou v pokynu je podání daÀového pfiiznání
po uplynutí základní lhÛty pfii fiádném uplatnûní plné moci udûlené poradci.
Specifikaci a fie‰ení dle GF¤ uvádí tabulka 2 na stranû 16.

Popis situace

– DaÀov˘ subjekt podal daÀové
pfiiznání sám (fiádné ãi opravné).

– U správce danû byla uplatnûna
plná moc – nicménû v základní
lhÛtû poradce daÀové pfiiznání
nepodal.

– Podmínka uplatnûní plné moci
u správce danû v základní lhÛtû
byla splnûna. 

– DaÀové pfiiznání bylo podané
poradcem.

– Poslední podané daÀové pfiiznání
v základní lhÛtû bylo podáno
daÀov˘m subjektem. 

– Podmínka uplatnûní plné moci
u správce danû v základní lhÛtû
byla splnûna.

– Poslední podané daÀové pfiiznání
v základní lhÛtû bylo podáno
poradcem.

Zhodnocení dle GF¤

– DaÀové pfiiznání zpracoval a podal
sám daÀov˘ subjekt.

– Není splnûna podmínka, Ïe daÀové
pfiiznání zpracovává a podává
poradce.

– Správce danû neãeká do uplynutí
lhÛty dle § 136 odst. 2 D¤ 
na pfiípadné podání poradcem.

– DaÀ je splatná k poslednímu dni
základní lhÛty.

– DaÀov˘ subjekt deklaruje, Ïe
nesouhlasí s pfiedchozím podáním
poradce. 

– DaÀov˘ subjekt vyuÏívá svého
práva podat daÀové pfiiznání sám.

– DaÀovému subjektu tak svûdãí
pouze základní lhÛta. 

– DaÀ je splatná k poslednímu dni
základní lhÛty. 

– DaÀov˘ subjekt vyuÏívá své
zákonné moÏnosti – realizuje
nápravu pfiípadn˘ch chyb
prostfiednictvím opravného
daÀového pfiiznání podaného
poradcem.

– Jsou splnûny v‰echny podmínky
pro prodlouÏení lhÛty dle § 136
odst. 2 D¤.

– DaÀ je splatná k poslednímu dni
prodlouÏené lhÛty.
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Tabulka ã. 2: DaÀové pfiiznání je podáno v prodlouÏené lhÛtû (vlastní zpra-
cování s vyuÏitím novelizovaného pokynu).

Bod III. novelizovaného pokynu uvádí relativnû rozsáhlé odÛvodnûní (s. 6–9).
Pro pfiípadné brojení proti postupu správce je více neÏ vhodné se seznámit
s uvádûnou argumentací. Autor v tomto ohledu pro struãnost na novelizova-
n˘ pokyn pouze odkazuje.

Poznámky:
1) Generální finanãní fieditelství. Sekce právní. âj.: 21383/17/7700-10126-500852. Elektro-

nicky podepsáno dne 22. 3. 2017; JUDr. Eva Kostolanská (fieditelka sekce). Novela meto-
dického pokynu ãj. 18010/15/7100-40126-501823 ze dne 30. 12. 2015 (i) odpovûdi na
metodické dotazy k § 136 D¤ a (ii) stanovisko ve vûci uplatnûné plné moci ve smyslu
§ 136 odst. 2 D¤. Dostupné z: www.financnisprava.cz.

2) Ustanovení § 136 D¤ stanoví následující:
„(1) DaÀové pfiiznání u daní vymûfiovan˘ch za zdaÀovací období, které ãiní nejménû
12 mûsícÛ, se podává nejpozdûji do 3 mûsícÛ po uplynutí zdaÀovacího období.
(2) Jde-li o daÀov˘ subjekt, kter˘ má zákonem uloÏenou povinnost mít úãetní závûrku ovû-
fienou auditorem, nebo jehoÏ daÀové pfiiznání zpracovává a podává poradce, podává se
daÀové pfiiznání podle odstavce 1 nejpozdûji do 6 mûsícÛ po uplynutí zdaÀovacího období.
To platí jen, je-li pfiíslu‰ná plná moc udûlená tomuto poradci uplatnûna u správce danû pfied
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Popis situace

– U správce danû byla
uplatnûna plná moc v
základní lhÛtû.

– DaÀové pfiiznání bylo
podáno po základní lhÛtû
poradcem.

– DaÀov˘ subjekt následnû
podal opravné daÀové
pfiiznání. 

– Podmínka uplatnûní plné
moci u správce danû v
základní lhÛtû byla
splnûna.

– ¤ádné daÀové pfiiznání
podal (po uplynutí
základní lhÛty) sám
daÀov˘ subjekt.

Zhodnocení dle GF¤

– Generální finanãní fieditelství s poukazem na
skuteãnost, Ïe daÀov˘ fiád takovouto situaci
pfiímo neupravuje, uvádí, Ïe je nutné pfiijmout
závûr v souladu se zásadou in dubio mitius
(v pochybnostech mírnûji) → podmínky pro
uplatnûní prodlouÏené lhÛty byly splnûny. 

– Na pfiípadné daÀové pfiiznání podané
daÀov˘m subjektem v prodlouÏené lhÛtû je
tfieba nahlíÏet jako na opravné daÀové
pfiiznání, jemuÏ zÛstává zachována
prodlouÏená lhÛta.

– DaÀ je splatná k poslednímu dni
prodlouÏené lhÛty, byÈ podkladem pro
vymûfiení bude v koneãné fázi daÀové
tvrzení podané daÀov˘m subjektem. 

– DaÀov˘ subjekt sv˘m podáním deklaruje, Ïe
podání bude ãinit sám.

– DaÀovému subjektu svûdãí pro podání
fiádného daÀového pfiiznání pouze základní
lhÛta.

– DaÀové pfiiznání následnû podané poradcem
mÛÏe b˘t dle situace posouzeno jako
dodateãné daÀové pfiiznání.

– Správce danû neãeká do uplynutí
prodlouÏené lhÛty pro pfiípadné podání
poradcem.

– DaÀ je splatná k poslednímu dni základní
lhÛty pro podání uãinûné daÀov˘m
subjektem.P
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uplynutím tfiímûsíãní lhÛty podle odstavce 1. Pokud v ‰estimûsíãní lhÛtû podle vûty první
tento poradce zemfie nebo zanikne, zÛstává tato lhÛta zachována.
(3) DaÀové pfiiznání u daní vymûfiovan˘ch na zdaÀovací období, které ãiní 12 mûsícÛ, se
podává nejpozdûji do konce prvního mûsíce, jímÏ zaãíná bûh zdaÀovacího období.
(4) Je-li zdaÀovací období krat‰í neÏ 1 rok, podává se daÀové pfiiznání do 25 dnÛ po uply-
nutí zdaÀovacího období. Tuto lhÛtu nelze prodlouÏit.
(5) Nevznikla-li daÀovému subjektu ve zdaÀovacím období daÀová povinnost k dani, ke
které je registrován, sdûlí tuto skuteãnost správci danû ve lhÛtû pro podání daÀového pfii-
znání nebo vyúãtování.“
3) Dle dikce § 29 odst. 2 D¤ se poradcem (legislativní zkratka) rozumí daÀov˘ poradce nebo

advokát.
4) Generální finanãní fieditelství. Sekce 2 – fiízení správy daní. âj.: 11477/11-2110-011654.

Prohlá‰ení Generálního finanãního fieditelství. Uplatnûní plné moci udûlené poradci pfied
uplynutím tfiímûsíãní lhÛty pro podání daÀového pfiiznání za úãelem prodlouÏení této lhÛty
do 1. 7. Dokument získání na základû Ïádosti o poskytnutí informace dle zákona
ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

5) Rozsudek NSS âR sp. zn. 4 Afs 68/2015 ze dne 15. 5. 2015. Dostupné z ASPI:
JUD285936CZ. Rozbor uvedeného rozsudku je uveden v jednom z pfiedchozích ãlánkÛ
autora; viz BRYCHTA, K. Pokuta za opoÏdûné tvrzení danû v judikatufie a vybran˘ch sou-
vislostech. DaÀová a hospodáfiská kartotéka, 2016, roã. 24, ã. 4, s. 25-32. ISSN: 1210-6739.

6) Viz napfi. Generální finanãní fieditelství. Sekce právní. Interní sdûlení (ãj.: 57510/16/7700-
10126-013989) z 18. 7. 2016.

7) Rozsudek NSS âR sp. zn. 2 Afs 165/2016 ze dne 10. 11. 2016. Dostupné z:
www.nssoud.cz.

8) Rozsudek NSS âR sp. zn. 6 Afs 243/2016 ze dne 22. 12. 2016. Dostupné z ASPI:
JUD340048CZ.

9) Rozsudek Mûstského soudu v Praze sp. zn. 6 Af 12/2013 ze dne 30. 3. 2017. Dostupné
z ASPI: JUD347973CZ.

10)Zákon ã. 170/2017 Sb. ze dne 4. dubna 2017, kter˘m se mûní nûkteré zákony v oblasti
daní. Dostupné z ASPI.

Informace k moÏnosti Ïádat o prominutí
pfiíslu‰enství danû z pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti
vykonávané na palubách lodí a ãlunÛ
provozovan˘ch ve vnitrozemské a mezinárodní
dopravû v Nizozemsku
Finanãní správa âR zvefiejnila 20. 7. 2017 na sv˘ch internetov˘ch stránkách
„Informaci k moÏnosti Ïádat o prominutí pfiíslu‰enství danû z pfiíjmÛ ze závis-
lé ãinnosti vykonávané na palubách lodí a ãlunÛ provozovan˘ch ve vnitro-
zemské a mezinárodní dopravû v Nizozemsku“:

Pfiípady, na které se Informace vztahuje:

(Druh danû)

DaÀ z pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti vykonávané na palubách lodí a ãlunÛ provo-
zovan˘ch v mezinárodní a vnitrozemské vodní dopravû v Nizozemsku.

(Subjekt a pfiedmût danû)

Poplatník dle § 2 odst. 2 zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „ZDP“), kterému vznikla povinnost podat daÀové
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tvrzení k dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob z titulu pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti podle
§ 6 ZDP vykonávané na palubách lodí a ãlunÛ v mezinárodní a vnitrozemské
vodní dopravû v Nizozemí. Tyto pfiíjmy jsou dle Smlouvy mezi âeskou
republikou a Nizozemsk˘m královstvím o zamezení dvojího zdanûní
a zabránûní daÀovému úniku v oboru daní z pfiíjmu a z majetku (Sbírka
zákonÛ ã. 138/1974, dále jen „Smlouva“) zdaÀovány pouze v âeské republi-
ce (dále jen „pfiíjem lodníka“). Jedná se tedy o pfiípady, kdy poplatník svoji daÀo-
vou povinnost vypl˘vající z v˘‰e uvedeného nesplnil a tyto pfiíjmy v âeské repub-
lice nezdanil v fiádném termínu stanoveném v § 136 zákona ã. 280/2011 Sb.,
daÀov˘ fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „daÀov˘ fiád“).

(Období)

Pfiípady, kdy bylo zahájeno daÀové fiízení do 31. 12. 2016, ve vûci správné-
ho zdanûní pfiíjmÛ lodníka z Nizozemí.

(Úroky, které lze prominout)

V pfiípadech, kdy poplatník v rozporu s daÀov˘mi pfiedpisy âeské repub-
liky ve zdaÀovacích obdobích 2013, 2014 a 2015 v âeské republice nezda-
Àoval pfiíjmy ze závislé ãinnosti vykonávané na palubách lodí a ãlunÛ
provozovan˘ch v mezinárodní a vnitrozemské vodní dopravû v Nizoze-
mí a následnû, tj. opoÏdûnû podal daÀové tvrzení, vzniká poplatníkovi z titu-
lu úhrady splatné danû aÏ po dni její splatnosti povinnost uhradit úrok
z prodlení podle § 252 daÀového fiádu za kaÏd˘ den prodlení, poãínaje
pát˘m pracovním dnem následujícím po pÛvodním dni splatnosti aÏ do dne
platby vãetnû. V˘‰e úroku z prodlení odpovídá roãnû v˘‰i repo sazby stano-
vené âeskou národní bankou, zv˘‰ené o 14 procentních bodÛ, platné pro
první den pfiíslu‰ného kalendáfiního pololetí. Pokud je pro daÀ stanoven
náhradní den splatnosti, bûÏí úrok z prodlení poãínaje pát˘m pracovním dnem
následujícím po pÛvodním dni její splatnosti. Pokud bylo poplatníkovi správ-
cem danû povoleno poseãkání úhrady danû v souladu s § 156 daÀového
fiádu, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit úrok z poseãkané ãástky danû,
a to dle § 157 daÀového fiádu. Penále podle § 251 daÀového fiádu v daném
pfiípadû nevzniká.

(Prominutí úroku)

Pfii vzniku úroku ve v˘‰e uveden˘ch pfiípadech mÛÏe daÀov˘ subjekt poÏádat
o prominutí úroku z prodlení podle § 259 a násl. daÀového fiádu v souladu
s pokynem GF¤ D-21 k promíjení pfiíslu‰enství danû (dále jen „Pokyn“), jehoÏ
znûní lze nalézt ve Finanãním zpravodaji ã. 2/2015 ãi na webov˘ch stránkách
Finanãní správy âeské republiky.

Obecné podmínky pro prominutí pfiíslu‰enství danû

Dle ãl. VII. ãásti ãtvrté zákona ã. 267/2014 Sb. bodu 4 lze Ïádat o prominutí
úroku z prodlení nebo úroku z poseãkané ãástky pouze v pfiípadû úroku
vzniklého ode dne 1. 1. 2015. Úroky vzniklé pfied tímto datem nelze promi-
nout.

V obecné rovinû Ïádost o prominutí pfiíslu‰enství danû správce danû posu-
zuje následovnû:
– Správce danû provûfií, zda u daÀového subjektu nenastaly okolnosti

závaÏného poru‰ení daÀov˘ch nebo úãetních pfiedpisÛ podle § 259c
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odst. 2 daÀového fiádu, pro které by bylo nutné Ïádost bez dal‰ího zamít-
nout. Definice závaÏného poru‰ení daÀov˘ch nebo úãetních pfiedpisÛ je
uvedena v ãl. III. 2. A. Pokynu.

– Pro moÏnost prominout úroky z prodlení nebo úroky z poseãkané ãástky
musí b˘t naplnûn nûkter˘ z ospravedlniteln˘ch dÛvodÛ prodlení, jak to
vyÏaduje § 259b odst. 2 daÀového fiádu. Tyto ospravedlnitelné dÛvody jsou
stanoveny v ãl. III. 3. A. Pokynu.

Nad rámec Pokynu lze ve shora jednoznaãnû vymezen˘ch pfiípadech
spatfiovat ospravedlniteln˘ dÛvod prodlení i v této okolnosti:

Ospravedlniteln˘ dÛvod prodlení
Procentuální 
ohodnocení

Poplatník vûrohodnû prokáÏe, Ïe mu úfiední osoba správce danû poskytla 
chybnû informaci ohlednû reÏimu zdaÀování pfiíjmÛ lodníkÛ z Nizozemí 100 %

Poplatník podal daÀové tvrzení ve vûci zdanûní pfiíjmÛ lodníkÛ
z Nizozemí do 31. 10. 2016

100 %

Poplatník podal daÀové tvrzení ve vûci zdanûní pfiíjmÛ lodníkÛ z Nizozemí 
dobrovolnû bez v˘zvy k podání daÀového tvrzení podle § 145 daÀového fiádu

100 %

Poplatník podal daÀové tvrzení ve vûci zdanûní pfiíjmÛ lodníkÛ z Nizozemí 
po v˘zvû k podání daÀového tvrzení podle § 145 daÀového fiádu po 31. 10. 2016

50 %

Ospravedlnitelné dÛvody uvedené v˘‰e se vztahují na bûÏn˘ úrok z prodlení
i na úrok z poseãkané ãástky danû.

Finanãní správa pfiistoupila k vymezení tûchto ãasovû a vûcnû omezen˘ch
ospravedlniteln˘ch dÛvodÛ pro prominutí úroku z prodlení a úroku z pose-
ãkání vzhledem k tûmto mimofiádn˘m dÛvodÛm:
– smlouva o zamezení dvojího zdanûní s Nizozemím je ve svém ustanovení

ãl. 16 odst. 3 v˘jimeãná tím, Ïe do speciální úpravy zdanûní pfiíjmÛ ze
závislé ãinnosti zahrnuje i pfiíjmy ze zamûstnání vykonávaného na plavi-
dlech ve vnitrozemské vodní dopravû, coÏ je v porovnání s ostatními
smlouvami o zamezení dvojího zdanûní ojedinûlá úprava;

– ve vût‰inû pfiípadÛ se jedná o dlouhé ãasové období mezi lhÛtou, kdy mûla
b˘t daÀ z pfiíjmÛ lodníka z Nizozemí v âeské republice pfiiznána a okamÏi-
kem, kdy byla daÀ stanovena ve správné v˘‰i;

– jde o skupinu poplatníkÛ, ktefií mohli objektivnû mít za to, Ïe své daÀové
povinnosti mají splnûny ve státû zdroje pfiíjmÛ, a to napfiíklad na podkladû
informací od nizozemsk˘ch zamûstnavatelÛ;

– jde o skupinu poplatníkÛ, ktefií z dÛvodu ãasté nepfiítomnosti v âeské
republice nestihli v nûkter˘ch pfiípadech vãas reagovat na informace vyda-
né Finanãní správou âeské republiky v dané vûci.

Je-li naplnûn nûkter˘ z ospravedlniteln˘ch dÛvodÛ prodlení, pak podle § 259b
odst. 3 daÀového fiádu platí, Ïe pfii posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok
prominut, správce danû zohlední skuteãnost, zda ekonomické nebo sociální
pomûry daÀového subjektu zakládají tvrdost uplatnûného úroku. Tyto skuteã-
nosti jsou definovány v ãl. III. 3. B. Pokynu vãetnû procentního zhodnocení.
Îádá-li daÀov˘ subjekt o zohlednûní své ekonomické nebo sociální situace,
musí ji v Ïádosti doloÏit.

Nakonec je v rámci rozhodování o Ïádosti vÏdy nutné zohlednit ãetnost poru-
‰ování povinností pfii správû daní dle § 259c odst. 1 daÀového fiádu. ZpÛsob,
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jak˘m správce danû posuzuje „ãetnost poru‰ování povinností pfii správû
daní“, je upraven v ãl. III. 3. C. Pokynu. Pfii posuzování ãetnosti poru‰ování
povinností pfii správû daní dle § 259c odst. 1 daÀového fiádu v rámci rozho-
dování o Ïádosti podané z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ se nepfiihlíÏí k bodu 5 
ãl. III. 3. C. Pokynu.

O prominutí pfiíslu‰enství danû musí daÀov˘ subjekt poÏádat formou
Ïádosti. Na Ïádost o prominutí pfiíslu‰enství danû podle § 259a nebo
§ 259b daÀového fiádu neexistuje speciální tiskopis, tzn., Ïe se jedná o podá-
ní, u kter˘ch daÀov˘ fiád nepfiedpokládá konkrétní formu. Jako kaÏdé jiné
podání vÛãi správci danû musí v‰ak i toto podání splÀovat poÏadavky uvede-
né v § 70 daÀového fiádu, pfiedev‰ím pak z podání musí b˘t zfiejmé: kdo je
ãiní, ãeho se t˘ká a co se navrhuje.

Îádost jakoÏto podání lze uãinit následujícími zpÛsoby (§ 71 odst. 1 daÀové-
ho fiádu): písemnû, ústnû do protokolu, datovou zprávou podepsanou zpÛso-
bem, se kter˘m jin˘ právní pfiedpis spojuje úãinky vlastnoruãního podpisu,
datovou zprávou s ovûfienou identitou podatele zpÛsobem, kter˘m se lze pfii-
hlásit do jeho datové schránky.

Pro ãinûní podání vÛãi správci danû elektronicky lze vyuÏít buì datovou
schránku nebo spoleãné technické zafiízení správcÛ danû, kter˘m je aplikace
EPO (aplikace Elektronické podání pro Finanãní správu), dostupná na adre-
se www.daneelektronicky.cz.

Îádost se podává nebo doruãuje na místnû pfiíslu‰n˘ finanãní úfiad, kter˘ se
v pfiípadû fyzick˘ch osob urãuje podle jejich místa pobytu. 

Pfii rozhodování o Ïádosti vychází správce danû pfieváÏnû z tvrzení a dÛvodÛ
uvádûn˘ch daÀov˘m subjektem, proto je do Ïádosti nutné uvést v‰echny
relevantní skuteãnosti. JiÏ k samotné Ïádosti je tfieba pfiiloÏit v‰echny dokla-
dy a dÛkazní prostfiedky, které podporují tvrzení a dÛvody v Ïádosti uvádûné.

Dále je‰tû upozorÀujeme:
– Podle poloÏky 1, bodu 1 písm. d) sazebníku, kter˘ je pfiílohou k zákonu 

ã. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pfii-
jetí Ïádosti o prominutí pfiíslu‰enství danû podléhá správnímu
poplatku ve v˘‰i 1 000 Kã, pokud je Ïádáno o prominutí ãástky
3 001 Kã a více. Poplatek lze uhradit napfi. vylepením kolkové známky na
Ïádost ãi v hotovosti na pokladnû územního pracovi‰tû pfiíslu‰ného finanã-
ního úfiadu. Zaplacen˘ správní poplatek je nevratn˘ a nevrací se ani v pfií-
padû zamítavého rozhodnutí o prominutí ãi zastavení fiízení pro nesplnûní
procesních podmínek.

– Prominout penále, úroky z prodlení a úroky z poseãkané ãástky lze aÏ
poté, co byla zcela uhrazena daÀ, k níÏ se toto pfiíslu‰enství váÏe. Úhra-
da danû je první podmínkou, jejíÏ splnûní správce danû posuzuje. Není-li tato
podmínka splnûna, nelze pfiistoupit ani k posuzování vûcn˘ch dÛvodÛ pro
prominutí. V pfiípadû, kdy by nebyla daÀ uhrazena, by Ïadatel nejen neuspûl
se svou Ïádostí o prominutí, ale pfii‰el by i o zaplacen˘ správní poplatek.
Pokud poplatník poÏádal o poseãkání úhrady danû, popfi. její rozloÏení na
splátky podle § 156 daÀového fiádu, mÛÏe o prominutí úroku z poseãkání
poÏádat, ale o Ïádosti správce danû rozhodne aÏ po úhradû danû.

Kompletní text informace na www.financnisprava.cz.

str. 20 1. záfií 2017 DHK-se‰it 17



Právo

DHK-se‰it 17 1. záfií 2017 str. 21

Náhrada ‰kody na odloÏen˘ch vûcech
Mgr. Michal Vrajík

Zákoník práce1) v rámci právní úpravy náhrady ‰kody upravuje vedle obecné
prevenãní povinnosti také pfiípady, v nichÏ je zamûstnavatel nebo zamûstna-
nec povinen nahradit ‰kodu, která druhé stranû vznikla. Pokud jde o povin-
nost zamûstnavatele nahradit zamûstnanci ‰kodu, sem se fiadí tzv. obecná
povinnost zamûstnavatele nahradit ‰kodu, dopadající na ‰kody vzniklé
zamûstnanci pfii plnûní pracovních úkolÛ ãi v pfiímé souvislosti s ním, pfiípad-
nû na ‰kody zpÛsobené zamûstnanci ostatními zamûstnanci zamûstnavatele.

Vedle této obecné povinnosti nahradit ‰kodu zákoník práce rozli‰uje tfii zvlá‰t-
ní druhy povinnosti zamûstnavatele nahradit ‰kodu, a to povinnost nahradit
‰kodu (nemajetkovou újmu) vzniklou zamûstnanci pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, dále povinnost nahradit ‰kodu vzniklou pfii odvracení hro-
zící ‰kody, a koneãnû téÏ povinnost nahradit ‰kodu vzniklou zamûstnanci na
odloÏen˘ch vûcech. Poslednû jmenované povinnosti je vûnován tento ãlánek.

Pfiedpoklady povinnosti nahradit ‰kodu

Aby byl zamûstnavatel povinen nahradit zamûstnanci ‰kodu na odloÏen˘ch
vûcech, musí b˘t podle ustanovení § 267 odst. 1 zákoníku práce splnûny
následující dva pfiedpoklady:
a) odloÏení vûcí, k nûmuÏ do‰lo pfii plnûní pracovních úkolÛ nebo v pfiímé

souvislosti s ním, a to na místû k tomu urãeném nebo obvyklém;
b) vznik ‰kody na tûchto odloÏen˘ch vûcech, typicky jejich po‰kozením, zni-

ãením nebo ztrátou.

Povinnost zamûstnavatele nahradit ‰kodu je tzv. objektivní, coÏ zname-
ná, Ïe se nevyÏaduje, aby zamûstnavatel vznik ‰kody zavinil ani úmyslnû, ani
z nedbalosti. NevyÏaduje se dokonce ani to, aby zamûstnavatel poru‰il
nûjakou právní povinnost nebo jednal v rozporu s dobr˘mi mravy, a jde
proto o tzv. odpovûdnost za v˘sledek. Tím se tento typ povinnosti nahradit
‰kodu li‰í od obecné povinnosti k náhradû ‰kody dle ustanovení § 265 záko-
níku práce.

Povinnost zamûstnavatele nahradit ‰kodu vzniká ze zákona na základû usta-
novení § 267 zákoníku práce, a není tedy tfieba uzavfiení zvlá‰tní dohody.
Zamûstnavatel se této povinnosti nemÛÏe jednostrannû zprostit Ïádnou
formou prohlá‰ení nebo ustanovením pracovního fiádu, vnitfiního pfiedpisu
apod. Zamûstnanec se rovnûÏ nemÛÏe pfiedem práva na náhradu ‰kody
vzdát. Takové vzdání se práva by totiÏ bylo v souladu s ustanovením 
§ 4a odst. 4 zákoníku práce nicotné a nepfiihlíÏelo by se k nûmu.

Na první pohled se tedy právní úprava jeví pomûrnû jednoduchá. Pfiedpokla-
dy povinnosti nahradit ‰kodu je i pfiesto vhodné blíÏe rozebrat.

Jaké vûci se obvykle nosí do práce?

V prvé fiadû je tfieba rozvést pojem vûc, která se obvykle nosí do práce.
Zákoník práce zde neposkytuje Ïádnou definici. Lze nicménû vyjít z názoru

Mgr. Michal Vrajík, samostatn˘ advokát, externí spolupracovník, Human Garden
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poukazujícího na to, Ïe ustanovení zákoníku práce o povinnosti nahradit ‰kodu
na odloÏen˘ch vûcech navazuje na ustanovení § 226 zákoníku práce, podle
nûjÏ je zamûstnavatel povinen zajistit bezpeãnou úschovu svr‰kÛ a osob-
ních pfiedmûtÛ, které zamûstnanci obvykle nosí do zamûstnání2).

Vûcmi, které se do práce obvykle nosí, tak budou pfiedev‰ím svr‰ky (oble-
ãení) zamûstnance, a to zejména v pfiípadech, kdy zamûstnavatel vyÏaduje
po zamûstnancích no‰ení pracovního odûvu a kdy se zamûstnanci tedy musí
pfied zapoãetím v˘konu práce pfievléct. To platí bez ohledu na to, zda pra-
covní odûv je rovnûÏ osobním ochrann˘m pracovním prostfiedkem ve smyslu
ustanovení § 104 odst. 2 zákoníku práce, nebo jde pouze o stejnokroj 
(uniformu).

Vedle obleãení pÛjde o takové osobní vûci, které zamûstnanci do práce obvyk-
le nosí, opût v souladu s odbornou literaturou s pfiihlédnutím k povaze praco-
vi‰tû, místním a ãasov˘m podmínkám3). Takov˘m pfiedmûtem tak mohou
b˘t typicky penûÏenky a kabelky, MP3 pfiehrávaãe, mobilní telefony atd.

Pokud se urãitá vûc obvykle do práce nenosí, není sice zamûstnavatel
povinnosti nahradit ‰kodu zcela zpro‰tûn, ale uplatní se následující pra-
vidla v souladu s ustanovením § 268 odst. 2 zákoníku práce:
a) zamûstnavatel pfievzal takovou vûc do zvlá‰tní úschovy, napfiíklad ji

uschoval do trezoru. Pak je zamûstnavatel povinen nahradit celou zpÛ-
sobenou ‰kodu;

b) zamûstnavatel vûc do zvlá‰tní úschovy nepfievzal. Pak je zamûstnava-
tel povinen nahradit zamûstnanci ‰kodu jen do v˘‰e 10 000 Kã. Tuto
ãástku mÛÏe vláda v souladu s ustanovením § 268 odst. 4 zákoníku práce
nafiízením zv˘‰it, tohoto oprávnûní v‰ak vláda dosud nikdy nevyuÏila, a to
pfiesto, Ïe uvedená hranice je v zákoníku práce obsaÏena jiÏ od 1. 1. 2007.

Kam má zamûstnanec své vûci odkládat?

Aby byl zamûstnavatel povinen nahradit zamûstnanci ‰kodu na odloÏen˘ch
vûcech, musí b˘t vûc zamûstnancem odloÏena. Zamûstnavatel tak nebu-
de povinen nahradit ‰kodu napfiíklad v pfiípadû, kdy si zamûstnanec bûhem
pracovní doby vyfiizuje soukrom˘ telefonát a jeho mobilní telefon mu vypad-
ne z ruky a rozbije se. Mobilní telefon v dan˘ okamÏik nebyl odloÏenou vûcí,
neboÈ jej zamûstnanec pouÏíval (pro úãely tohoto ãlánku zámûrnû pomíjíme,
zda tím zamûstnanec dokonce neporu‰oval své pracovní povinnosti, neboÈ
se v pracovní dobû vûnoval soukrom˘m záleÏitostem).

Zamûstnanec má pak povinnost vûc odloÏit na místû k tomu urãeném
nebo obvyklém. V prvé fiadû jde tedy o místo, které zamûstnavatel
k odkládání vûcí urãil, a to jakoukoliv prokazatelnou formou. Místa k odklá-
dání vûcí mohou proto b˘t vymezena v pracovním fiádu, v jiném interním
pfiedpisu, pokynem nadfiízeného zamûstnance apod. Pokud by zamûstna-
nec vûc odloÏil na místû jiném a vznikla ‰koda, je vylouãeno tuto ‰kodu
posoudit jako povinnost zamûstnavatele nahradit ‰kodu na odloÏen˘ch
vûcech. Uvedené platí i v pfiípadû, kdy by se odloÏení vûci na jiném neÏ urãe-
ném místû jevilo subjektivnû jako vhodnûj‰í, bezpeãnûj‰í apod.

Neurãí-li zamûstnavatel, kam mají zamûstnanci své vûci odkládat, je zamûst-
nanec povinen odkládat vûci na místo k tomu obvyklé. Co se rozumí
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obvykl˘m místem, bude zpravidla vypl˘vat z povahy práce a pracovi‰tû, vãet-
nû jeho uspofiádání (dostupnost skfiíní, odkládacích zásuvek, polic apod.).

Obleãení se tak zpravidla bude odkládat do ‰atních skfiíní nebo na vû‰áky.
PenûÏenky, mobilní telefony a MP3 pfiehrávaãe by mûli zamûstnanci odklá-
dat do takov˘ch zásuvek a ‰uplíkÛ, které lze uzamykat (jsou-li k dispozici)
atd. Pokud by zamûstnanec odloÏil vûc na místo nevhodné, bude sice
zamûstnavatel povinen ‰kodu nahradit, ale jeho povinnost nahradit ‰kodu se
mÛÏe pomûrnû omezit v souladu s ustanovením § 270 zákoníku práce, neboÈ
‰kodu zavinil také po‰kozen˘ zamûstnanec.

Z v˘‰e uvedeného je patrné, Ïe je v zájmu zamûstnavatele, aby nepodcenil
situaci a aktivnû vymezil místa, na nûÏ mohou zamûstnanci své vûci odklá-
dat, pfiípadnû aby taková místa i zfiídil. Uvedené je rovnûÏ v souladu s v˘‰e
citovan˘m ustanovením § 226 zákoníku práce.

Musí b˘t zamûstnanec vlastníkem odloÏené vûci?

Aãkoliv bude zamûstnanec zpravidla vlastníkem odloÏené vûci, není to
nezbytné. DÛleÏité je, aby ‰koda vznikla zamûstnanci a mohl tedy uplat-
Àovat na zamûstnavateli její náhradu podle zákoníku práce. ·koda vznikne
zamûstnanci pfiedev‰ím tam, kde je pfiímo vlastníkem odloÏené vûci, ale rov-
nûÏ tam, kde je vlastníkem vûci jiná (tfietí) osoba, které je zamûstnanec
povinen nahradit ‰kodu na odloÏené vûci.

Co znamená odloÏení vûci pfii plnûní pracovních úkolÛ, nebo v pfiímé
souvislosti s ním?

V˘‰e bylo uvedeno, Ïe vûc musí b˘t odloÏena pfii plnûní pracovních úkolÛ nebo
v pfiímé souvislosti s ním. Tyto pojmy jsou obecné a definovány jsou v ustano-
veních § 273 aÏ § 274a zákoníku práce. Plnûním pracovních úkolÛ je:
– samotn˘ v˘kon práce (pracovních povinností) v rámci pracovnûprávní-

ho vztahu;
– jiná ãinnost vykonávaná na pfiíkaz zamûstnavatele (to proto, aby

zamûstnanci nebylo ke ‰kodû, vyhoví-li pfiíkazu svého nadfiízeného a vyko-
ná nûco, co není jeho povinností);

– ãinnost, která je pfiedmûtem pracovní cesty;
– ãinnost konaná pro zamûstnavatele na podnût odborové organizace,

rady zamûstnancÛ, popfiípadû zástupce pro oblast bezpeãnosti a ochrany
zdraví pfii práci ãi zástupce zamûstnancÛ v Evropské radû zamûstnancÛ
nebo ostatních zamûstnancÛ;

– pfiípadnû ãinnost konaná pro zamûstnavatele z vlastní iniciativy, pokud
k ní zamûstnanec nepotfiebuje zvlá‰tní oprávnûní nebo ji nevykonává
proti v˘slovnému zákazu zamûstnavatele; a

– dobrovolná v˘pomoc organizovaná zamûstnavatelem.

Úkony v pfiímé souvislosti s plnûním pracovních úkonÛ pak jsou:
– úkony potfiebné k v˘konu práce,
– úkony bûhem práce obvyklé,
– úkony nutné pfied poãátkem práce nebo po jejím skonãení,
– úkony obvyklé v dobû pfiestávky v práci na jídlo a oddech konané

v objektu zamûstnavatele,



Právo

– vy‰etfiení u poskytovatele zdravotních sluÏeb provádûné na pfiíkaz
zamûstnavatele nebo vy‰etfiení v souvislosti s noãní prací, o‰etfiení pfii
první pomoci a cesta k nûmu a zpût, a

– ‰kolení zamûstnancÛ organizované zamûstnavatelem nebo odborovou
organizací, popfiípadû orgánem nadfiízen˘m zamûstnavateli, kter˘m se
sleduje zvy‰ování jejich odborné pfiipravenosti.

Takov˘mi úkony v‰ak nejsou cesta do zamûstnání a zpût, stravování, vy‰et-
fiení nebo o‰etfiení u poskytovatele zdravotních sluÏeb ani cesta k nûmu
a zpût, pokud není konána v objektu zamûstnavatele.

Jak a do kdy mÛÏe zamûstnanec nárok na náhradu ‰kody uplatnit?

Zákoník práce urãuje, Ïe zamûstnanec musí vznik ‰kody nejprve ohlásit
zamûstnavateli, a to ve velmi krátké lhÛtû bez zbyteãného odkladu, nejpo-
zdûji v‰ak do 15 dnÛ ode dne, kdy se o ‰kodû dozvûdûl. Pokud zamûst-
nanec tuto lhÛtu nedodrÏí, jeho právo na náhradu ‰kody sice na rozdíl od dfiíve
platné úpravy nezaniká, ale promlãí se. Promlãení znamená, Ïe právo na
náhradu ‰kody nadále existuje, ale pokud zamûstnavatel u soudu namítne, Ïe
právo je promlãené, soud náhradu ‰kody nemÛÏe zamûstnanci pfiiznat.

Uvedenou lhÛtu nelze zamûÀovat se lhÛtou pro uplatnûní náhrady ‰kody
soudní cestou. Jin˘mi slovy, pokud zamûstnanec do 15 dnÛ vznik ‰kody
nahlásí zamûstnavateli, zÛstane jeho právo na náhradu ‰kody zachováno
a zamûstnanec mÛÏe se zamûstnavatelem jednat o náhradû ‰kody. Îalo-
bu na náhradu ‰kody pak staãí zamûstnanci podat v obecné tfiíleté subjek-
tivní promlãecí lhÛtû poãítané od okamÏiku, kdy se zamûstnanec dozvûdûl
o vzniku ‰kody a o tom, kdo je povinen ji nahradit.

Jak˘ je vztah obecné a zvlá‰tní povinnosti nahradit ‰kodu?

V praxi mohou nastat pfiípady, kdy jsou splnûny jak podmínky pro náhradu
‰kody na odloÏen˘ch vûcech, tak podmínky pro obecnou povinnost nahradit
‰kodu (napfiíklad ‰kodu na odloÏené vûci zpÛsobí jin˘ zamûstnanec zamûst-
navatele pfii plnûní pracovních úkolÛ). V tûchto pfiípadech platí obecná zása-
da, podle níÏ zvlá‰tní právní úprava má pfiednost pfied obecnou. Takové
pfiípady se tedy posoudí pfiednostnû jako povinnost nahradit ‰kodu na
odloÏen˘ch vûcech.

Pokud by ale pfiedpoklady povinnosti nahradit ‰kodu na odloÏen˘ch
vûcech splnûny nebyly, je nutno zkoumat, zda zamûstnavatel není povi-
nen ‰kodu nahradit podle obecné povinnosti k náhradû ‰kody4). Teprve
pokud by nebyly splnûny pfiedpoklady ani zvlá‰tní povinnosti nahradit ‰kodu,
ani obecné povinnosti nahradit ‰kodu, je na místû závûr, Ïe zamûstnanec
nárok na náhradu ‰kody nemá.

Tak napfiíklad, pokud by si zamûstnanec na pracovi‰tû vzal cenn˘ ‰perk po
prarodiãích, zamûstnavatel by tento ‰perk nepfievzal do zvlá‰tní úschovy a jin˘
zamûstnanec tento ‰perk pfii v˘konu práce po‰kodil, pak by sice zamûstnava-
tel hradil ‰kodu na ‰perku jako na odloÏené vûci jen do v˘‰e 10 000 Kã (nejde
o vûc, která se do práce obvykle nosí, a zamûstnavatel jej nepfievzal do zvlá‰t-
ní úschovy), ale zb˘vající ãást ‰kody by zamûstnavatel hradil z titulu obecné
povinnosti nahradit ‰kodu, kterou zamûstnanci zpÛsobí poru‰ením povinnosti
pfii plnûní pracovních úkolÛ jiní zamûstnanci zamûstnavatele.
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Je zaparkovan˘ dopravní prostfiedek odloÏená vûc, která se obvykle
nosí do práce?

AÏ dosud byly v ãlánku zámûrnû vynechány dopravní prostfiedky, jimiÏ se
zamûstnanci dopravují do práce, aÈ uÏ jde o osobní automobily, nebo
motocykly, mopedy, jízdní kola, kolobûÏky, segwaye atd. Dopravní prostfiedky
si totiÏ zaslouÏí samostatné pojednání, a navíc u dopravních prostfiedkÛ je
moÏné se opfiít o aktuální judikát Nejvy‰‰ího soudu, kter˘ se právû ‰kodou na
dopravních prostfiedcích zab˘val.

Souãasná dikce ustanovení § 226 zákoníku práce neupravuje povinnost
zamûstnavatele zajistit úschovu dopravních prostfiedkÛ. Tuto povinnost upra-
vovalo ustanovení § 145 starého zákoníku práce5) (s v˘jimkou osobních auto-
mobilÛ), nicménû nová právní úprava tuto povinnost nepfievzala.

Dopravní prostfiedek (bez ohledu na typ) proto podle stávající právní úpra-
vy nelze povaÏovat za vûc, která se do práce obvykle nosí. Aby proto byl
zamûstnavatel povinen nahradit ‰kodu na zaparkovaném dopravním pro-
stfiedku, musel by jej pfievzít do zvlá‰tní úschovy. Zvlá‰tní úschovou se pfii-
tom rozumí hlídané parkovi‰tû, nikoliv jakékoliv parkovi‰tû v areálu zamûstna-
vatele. Hlídan˘m pfiedmûtem musí b˘t pfiímo dopravní prostfiedek, nikoliv jen
klíãe k nûmu nebo k zámku, jímÏ je pfiipevnûn k parkovacímu místu.

Pokud zamûstnavatel nepfievezme dopravní prostfiedek do zvlá‰tní úschovy,
je povinen nahradit ‰kodu jen do v˘‰e 10 000 Kã, a to jen pokud byl
dopravní prostfiedek zaparkován v areálu zamûstnavatele. Zamûstnavatel
nemÛÏe z povahy vûci nahrazovat zamûstnanci ‰kodu na dopravním pro-
stfiedku zaparkovaném na vefiejné pozemní komunikaci.

Ve zbytku by zamûstnavatel byl povinen ‰kodu zamûstnanci nahradit jedinû
v pfiípadû, Ïe by byly splnûny podmínky pro obecnou povinnost nahra-
dit ‰kodu, tedy Ïe by ‰kodu na dopravním prostfiedku zpÛsobili zamûstnan-
ci jiní zamûstnanci zamûstnavatele pfii plnûní pracovních úkolÛ nebo v pfiímé
souvislosti s ním poru‰ením právních povinností.

K uveden˘m závûrÛm se v nedávné judikatufie pfiihlásil i Nejvy‰‰í soud, kdyÏ
dovodil, Ïe „z hlediska odpovûdnosti zamûstnavatele za ‰kodu zpÛsobenou
zamûstnanci na odloÏen˘ch vûcech podle ustanovení § 267 odst. 1 zák.
práce nelze za vûc (pfiedmût), která se obvykle nosí do zamûstnání,
povaÏovat osobní automobil, kter˘ zamûstnanec pouÏívá k cestû do
zamûstnání a zpût. Za osobní automobil, kter˘ zamûstnanec umístil
v objektu zamûstnavatele na nehlídaném parkovi‰ti, zamûstnavatel
odpovídá pouze do ãástky 10 000 Kã, ledaÏe ‰kodu na tomto automobi-
lu zpÛsobil jin˘ zamûstnanec zamûstnavatele (§ 268 odst. 2 zák. práce).“6)

Závûr

Povinnost nahradit ‰kodu na odloÏen˘ch vûcech je tedy zvlá‰tním druhem
pfiísné, objektivní odpovûdnosti za v˘sledek, a zamûstnavatel je povinen
‰kodu na odloÏené vûci nahradit bez ohledu na poru‰ení právní povinnosti ãi
zavinûní.

Povinnost nahradit ‰kodu není kryta zákonn˘m poji‰tûním a zamûstnavatel
ji tak ekonomicky nese z vlastních prostfiedkÛ. Tím samozfiejmû není vylou-
ãeno, Ïe se zamûstnavatel bude následnû hojit podle pfiíslu‰n˘ch právních
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pfiedpisÛ na skuteãném ‰kÛdci, ale to mÛÏe b˘t problematické, protoÏe ‰kÛd-
ce nemusí b˘t vÏdy vypátrán, a navíc ne kaÏdou ‰kodu zpÛsobí (ãi zaviní)
konkrétní osoba. ·kody mohou vznikat i pÛsobením pfiírodních a fyzikálních
sil, napfiíklad de‰tûm, vûtrem apod.

Zamûstnavatelé by proto této otázce mûli vûnovat náleÏitou pozornost,
vymezit vhodná místa urãená k odkládání vûcí, kde hrozí nejmen‰í riziko vzni-
ku ‰kody, peãlivû zváÏit, zda budou zamûstnancÛm nabízet zvlá‰tní úschovu
vûcí, které se do práce obvykle nenosí, vãetnû dopravních prostfiedkÛ, a pfií-
padnû sjednat téÏ komerãní poji‰tûní, které by krylo jejich povinnost nahradit
‰kodu na odloÏen˘ch vûcech.

Poznámky:
1) Zákon ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znûní.
2) Viz NOVOTN ,̄ Z. In BùLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentáfi. 2. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1074.
3) Viz NOVOTN ,̄ Z. In BùLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentáfi. 2. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1074.
4) Viz napfi. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 23. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2345/2015.
5) Zákon ã. 65/1965 Sb., zákoník práce.
6) Viz rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 23. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2345/2015.

Novela zákona o pohfiebnictví
JUDr. Klára Nau‰ová

Novela zákona ã. 256/2001 Sb., o pohfiebnictví a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „novela“), byla publikována ve Sbírce
zákonÛ pod ã. 193/2017 dne 10. 7. 2017. Úãinnosti nab˘vá 1. 9. 2017.

Tato novela pfiiná‰í zejména zmûny v následujících oblastech:
a) Nakládání s tûly mrtv˘ch dûtí
b) Nové povinnosti pohfiebních sluÏeb
c) Práva a povinnosti obcí
d) Dozor a pfiestupky
e) Ostatní

Ad a): Nakládání s tûly mrtv˘ch dûtí

Tato zmûna se promítá jiÏ v ust. § 2 písm. a) a b) zákona o pohfiebnictví, v nûmÏ
je novû uvedeno, Ïe tûlem zemfielého je i tûlo mrtvû narozeného dítûte, a Ïe
jin˘mi lidsk˘mi pozÛstatky je plod po potratu, vãetnû biologick˘ch zbytkÛ
potratu, není-li moÏné je podle zvlá‰tního právního pfiedpisu od plodu oddûlit;
jin˘m lidsk˘m pozÛstatkem je vÏdy plod po umûlém pfieru‰ení tûhotenství.

Zmûny, které novela v této oblasti pfiiná‰í, mají zajistit, aby s tûly mrtv˘ch dûtí
(vãetnû plodÛ po potratu), bez ohledu na jejich váhu, nadále nebylo moÏné
automaticky nakládat jako s klinick˘m odpadem.

str. 26 1. záfií 2017 DHK-se‰it 17

JUDr. Klára Nau‰ová je advokátkou, PKMK advokátní kanceláfi, s.r.o.



Právo

DHK-se‰it 17 1. záfií 2017 str. 27

Pokud do‰lo k potratu ãi ukonãení tûhotenství, je poskytovatel zdravotních
sluÏeb, v jehoÏ zdravotnickém zafiízení do‰lo k potratu nebo ukonãení tûho-
tenství, na Ïádost Ïeny nebo ze zdravotních dÛvodÛ, povinen:
– zajistit uloÏení jin˘ch lidsk˘ch pozÛstatkÛ pro úãely jejich pohfibení po dobu

96 hodin od potratu nebo ukonãení tûhotenství;
– vydat jiné lidské pozÛstatky k pohfibení s identifikací jin˘ch lidsk˘ch pozÛ-

statkÛ na základû Ïádosti oprávnûné osoby (manÏel, dûti apod.).

Pokud ve lhÛtû 96 hodin nepoÏádá Ïádná z oprávnûn˘ch osob o vydání
jin˘ch lidsk˘ch pozÛstatkÛ k pohfibení, poskytovatel zdravotních sluÏeb s nimi
naloÏí jako s anatomicko-patologick˘m odpadem.

Ad b): Nové povinnosti pohfiebních sluÏeb

Novela zpfiísÀuje podmínky pro získání Ïivnostenského oprávnûní pro pro-
vozování pohfiební sluÏby. Jde zejména o: podmínky t˘kající se vzdûlání
a praxe Ïadatele o koncesi a podmínky t˘kající se zázemí Ïadatele – Ïadatel
musí novû disponovat i místností pro úpravu tûla zemfielého (postaãí mít
k dispozici jednu místnost, i pokud má tent˘Ï provozovatel více dislokova-
n˘ch provozoven), místnost musí splÀovat pfiedepsané podmínky (omyvatel-
né stûny, nepropustná podlaha, pfiívod vody apod.).

TaktéÏ jsou zpfiísnûny podmínky pro získání koncese na provádûní balzama-
ce a konzervace.

Provozovatel pohfiební sluÏby je povinen zajistit:
– pfii pfievozech na místo pohfibení nebo pfii vystavení tûla zemfielého jeho

obleãení do ‰atÛ nebo rubá‰e, nebo, není-li obleãení moÏné, jeho dÛstojné
zahalení a uloÏení v koneãné rakvi; v ostatních pfiípadech mohou b˘t uloÏe-
ny i do rakve transportní nebo do transportního vaku – jde zejména o dÛraz
na zacházení s tûlem ãi jin˘mi lidsk˘mi pozÛstatky s patfiiãnou úctou,

– uloÏení lidsk˘ch pozÛstatkÛ, které jsou ve stavu pokroãilého rozkladu,
nebo tûla zemfielého, které je nakaÏeno nebezpeãnou nemocí, pouze do
koneãné rakve, a to v transportním vaku,

– oznaãení rakví a transportních vakÛ tak, aby to odpovídalo dokumentaci
vystavené prohlíÏejícím lékafiem a nemohlo dojít k zámûnû lidsk˘ch pozÛ-
statkÛ v nich uloÏen˘ch.

Novela zpfiesÀuje poÏadavky na rakve, v nichÏ je moÏné pohfibívat. Defini-
ce koneãné rakve je obsaÏena v ust. § 2 písm. k) zákona o pohfiebnictví, kdy se
musí jednat o pevnû zavfienou rakev, vyrobenou z dfievûn˘ch desek nebo desek
na bázi dfieva a splÀující kritéria pevnosti rakve pro pohfibení nebo alespoÀ para-
metry ve shodû s urãenou normou, definovanou v ust. § 4a zákona o technic-
k˘ch poÏadavcích na v˘robky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ.

Provozovatel pohfiební sluÏby má novû povinnost vést evidenci o zacháze-
ní s lidsk˘mi pozÛstatky a lidsk˘mi ostatky, obdobnû jako jiÏ nyní mají provo-
zovatelé krematoria. TaktéÏ je podrobnûji upravena povinnost vypracovat fiád
pro provozování pohfiební sluÏby a stanoveny jeho povinné náleÏitosti.

Novela novû v˘slovnû uvádí, Ïe pouze vypravitel pohfibu je oprávnûn
otevfiít koneãnou rakev nebo urnu. Toto ustanovení je doplnûno do zákona
o pohfiebnictví z dÛvodu ochrany spotfiebitele (pozÛstal˘ch)1), a dále z dÛvo-
du ochrany piety a dÛstojnosti uloÏen˘ch lidsk˘ch pozÛstatkÛ.
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Pohfiební sluÏby jsou povinny zdrÏet se sjednávání pohfibení v prostorách
a areálech zdravotnického zafiízení nebo zafiízení sociálních sluÏeb, a to
i prostfiednictvím jiné osoby.

Lidské pozÛstatky (a novû také jiné lidské pozÛstatky) musí b˘t v chladicích
zafiízeních umístûny vÏdy v rakvi.

Ad c): Práva a povinnosti obcí

Obce proto budou zaji‰Èovat pohfibení pfii splnûní zákonn˘ch podmínek v pfie-
nesené pÛsobnosti, a to zejména s ohledem na snahu o zefektivnûní celé-
ho procesu a sníÏení nákladÛ s touto ãinností spojen˘ch2). Novû bude téÏ
moÏná spolupráce obcí formou vefiejnoprávních smluv. Obce na tuto svoji ãin-
nost obdrÏí od státu pfiíspûvek, i tak v‰ak budou povinny pfiihlásit své pohle-
dávky z titulu úãelnû vynaloÏen˘ch nákladÛ vÏdy do dûdického fiízení.

Pokud obec zaji‰Èuje pohfibení tûla zemfielého zpopelnûním, budou zpopel-
nûné lidské ostatky v urnû novû vÏdy uloÏeny na vefiejném pohfiebi‰ti. 

Ad d): Dozor a pfiestupky

Novela podrobnûji a systematiãtûji upravuje problematiku dozoru nad oblastí
pohfiebnictví.

Dozorov˘mi orgány jsou: obecní Ïivnostenské úfiady, krajské hygienické
stanice, krajské úfiady a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zákon o pohfiebnictví pak v novém ust. § 25a vymezuje, a taktéÏ roz‰ifiuje
kompetence jednotliv˘ch dozorov˘ch orgánÛ.

Právní úprava pfiestupkÛ reaguje na nov˘ zákon o odpovûdnosti za pfiestup-
ky a fiízení o nich3). Dochází k vymezení nûkter˘ch nov˘ch pfiestupkÛ i ke
zpfiísnûní sankcí, zejména v˘‰e pokut.

Ad e): Ostatní

Novela dále napfiíklad:
– podrobnûji upravuje náleÏitosti fiádu krematoria,
– ãásteãnû mûní právní úpravu zfiízení vefiejného pohfiebi‰tû (definice termínÛ,

zru‰ení ochrann˘ch pásem, náleÏitosti fiádu pohfiebi‰tû, dozor ze strany krajÛ,
náleÏitosti evidence související s provozováním vefiejného pohfiebi‰tû apod.),

– sjednocuje obsah potvrzení o pohfibení,
– podrobnûji upravuje pravidla exhumace,
– novû stanoví zákonn˘ pfiechod práva nájmu hrobového místa a jeho

podrobnosti,
– podrobnûji upravuje problematiku opu‰tûní hrobu i práva nájmu hrobové-

ho místa.

Novela mûní i nûkteré dal‰í zákony, napfiíklad Ïivnostensk˘ zákon, zákon
o ochranû vefiejného zdraví ãi zákon o zdravotních sluÏbách, nejedná se v‰ak
o Ïádné v˘znamné zmûny.

Poznámky:
1) Pohfiební sluÏby toto právo odmítaly s odkazem na absenci v˘slovné právní úpravy.
2) Pfiedpokládá se, Ïe ze strany Ministerstva pro místní rozvoj bude vydán provádûcí právní

pfiedpis a metodické pokyny.
3) Zákon ã. 250/2016 Sb.
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âasové rozli‰ení u pfiíspûvkov˘ch organizací
Ing. Zdenûk Morávek

Problematika ãasového rozli‰ení v˘nosÛ a nákladÛ v úãetnictví pfiíspûvko-
v˘ch organizací je oblastí, která je u tûchto vybran˘ch úãetních jednotek
pomûrnû frekventovaná, a proto si jistû zaslouÏí bliÏ‰í rozbor.

Institut ãasového rozli‰ení v˘nosÛ a nákladÛ je vyjádfiení úãetní zásady, podle
které úãetní jednotky úãtují podvojn˘mi zápisy o skuteãnostech, které jsou
pfiedmûtem úãetnictví, do období, s nímÏ tyto skuteãnosti ãasovû a vûcnû
souvisí, tato zásada je obsaÏena v § 3 odst. 1 zákona ã. 563/1991 Sb.,
o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o úãetnictví“). Co
se t˘ká úãetnictví vybran˘ch úãetních jednotek, tedy úãetních jednotek úãtu-
jících podle vyhlá‰ky ã. 410/2009 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanove-
ní zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro
nûkteré vybrané úãetní jednotky, v platném znûní (dále jen „vyhlá‰ka“), mezi
které pfiíspûvkové organizace také patfií, poloÏky ãasového rozli‰ení se fiadí
mezi krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky.

Jak vypl˘vá z § 22 odst. 6 vyhlá‰ky, mezi krátkodobé pohledávky patfií:
– náklady pfií‰tích období, které obsahují ãástky v˘dajÛ bûÏného úãetního

období, které budou nákladem v následujících úãetních obdobích, a
– pfiíjmy pfií‰tích období, které obsahují ãástky v˘nosÛ, které souvisejí s bûÏ-

n˘m úãetním obdobím, av‰ak nebyly dosud vyúãtovány jako pohledávky.

Z úpravy § 32 odst. 8 vyhlá‰ky potom vypl˘vá, Ïe mezi krátkodobé závazky
patfií:
– v˘daje pfií‰tích období, které obsahují ãástky nákladÛ, které s bûÏn˘m

úãetním obdobím souvisejí, av‰ak v˘daj na nû nebyl dosud uskuteãnûn,
– v˘nosy pfií‰tích období, které obsahují ãástky pfiíjmÛ v bûÏném úãetním

období, které patfií do v˘nosÛ v následujících úãetních obdobích.

V pfiípadû nákladÛ pfií‰tích období tak jde o situaci, kdy v bûÏném úãetním
období jde o v˘daj, kter˘ ov‰em bude nákladem aÏ v následujícím úãetním
období.

Pfiíklad:

Pfiíspûvková organizace uhradila v prosinci 2016 nájemné na první pololetí roku
2017. V roce 2016 jde o v˘daj, nákladem se tento v˘daj stane aÏ v roce 2017.

V pfiípadû pfiíjmÛ pfií‰tích období jde o situaci, kdy v bûÏném úãetním období
jde o v˘nos, ale k úhradû dojde aÏ v následujícím úãetním období. Navíc platí,
Ïe tyto v˘nosy dosud nebyly vyúãtovány jako pohledávka, a tak nemohou b˘t
zaúãtovány v rámci bûÏn˘ch pohledávkov˘ch úãtÛ.

Pfiíklad:

Pfiíspûvková organizace na konci roku 2016 uskuteãnila a pfiedala poskytnu-
té sluÏby k datu úãetní uzávûrky, ale tyto sluÏby nebyly vyfakturovány. Na
základû uzavfiené smlouvy a související dokumentace ov‰em úãetní jednotka
jiÏ znala pfiesnou v˘‰i fakturované ãástky za poskytnuté sluÏby. V tomto

Ing. Zdenûk Morávek je daÀov˘m poradcem



Hospodáfiství, obchod, finance

pfiípadû jsou splnûny v‰echny podmínky pro zaúãtování prostfiednictvím pfiíj-
mÛ pfií‰tích období, nevyfakturované, ale uskuteãnûné sluÏby budou v úãet-
ním období roku 2016 v˘nosem, ale pfiíjmem aÏ v roce 2017.

V pfiípadû v˘dajÛ pfií‰tích období jde o situaci, kdy v bûÏném úãetním období
jde o náklad, ale k úhradû tohoto nákladu dojde aÏ v následujícím úãetním
období. V praxi ãasto vznikají nejasnosti, kdy pouÏít bûÏn˘ závazkov˘ úãet
(typicky 321) a kdy pouÏít úãet v˘dajÛ pfií‰tích období? Podle mého názoru je
nutné tuto situaci fie‰it v návaznosti na uzavfienou ãíselnou fiadu pfiijat˘ch fak-
tur za pfiíslu‰né úãetní období. Pokud pfiíspûvková organizace v lednu násle-
dujícího roku obdrÏí fakturu za náklady patfiící do minulého úãetního období
a nemá dosud uzavfienu ãíselnou fiadu do‰l˘ch faktur, bude tato faktura úãto-
vána na úãet 321. Pokud ale jiÏ bylo nutné tuto ãíselnou fiadu uzavfiít, napfií-
klad z toho dÛvodu, Ïe uÏ jí byly doruãeny faktury patfiící do následujícího
úãetního období, bude takov˘to pfiípad fie‰en prostfiednictvím úãtu v˘dajÛ
pfií‰tích období. Svou roli v fie‰ení nepochybnû sehrají i moÏnosti pfiíslu‰ného
úãetního software.

Pfiíklad:

Pfiíspûvková organizace v souladu se smlouvou uhradí nájemné za nebytové
prostory za období fiíjen aÏ prosinec 2016 aÏ v bfieznu 2017. V roce 2016 jde
o náklad a aÏ v roce 2017 dojde k v˘daji.

V pfiípadû v˘nosÛ pfií‰tích období jde o pfiípady, kdy v bûÏném úãetním obdo-
bí je uskuteãnûn pfiíjem, kter˘ ov‰em bude v˘nosem aÏ v následujícím úãet-
ním období.

Pfiíklad:

Pfiíspûvková organizace obdrÏí v souladu se smlouvou nájemné za tûlocviã-
nu v prosinci 2016 na období leden aÏ ãerven 2017. V roce 2016 je uskuteã-
nûn pfiíjem, v˘nosem se ale tento pfiíjem stane aÏ v roce 2017.

BliÏ‰í pravidla potom vyhlá‰ka obsahuje v § 69, kter˘ upravuje metodu ãaso-
vého rozli‰ení. Z této úpravy vypl˘vají následující zásady pro zachycování
nákladÛ a v˘nosÛ:
– náklady a v˘nosy se zachycují zásadnû do období, s nímÏ ãasovû a vûcnû

souvisejí,
– opravy nákladÛ nebo v˘nosÛ pfiedcházejících úãetních období, které se

nepovaÏují za v˘znamné, se zachycují na poloÏkách nákladÛ a v˘nosÛ,
kter˘ch se t˘kají,

– náhrady vynaloÏen˘ch nákladÛ pfiedcházejících úãetních období se zachy-
cují do v˘nosÛ bûÏného úãetního období,

– náklady a v˘daje, které se t˘kají následujících úãetních období, je nutno
ãasovû rozli‰it ve formû nákladÛ pfií‰tích období a v˘dajÛ pfií‰tích období,

– v˘nosy a pfiíjmy, které se t˘kají následujících úãetních období, je nutno
ãasovû rozli‰it ve formû v˘nosÛ pfií‰tích období a pfiíjmÛ pfií‰tích období.

Aby úãetní jednotka mohla pouÏít úãty ãasového rozli‰ení, musí k tomu mít
pfiíslu‰né informace, to znamená vûcné vymezení úãetního pfiípadu, v˘‰i
ãástky a období, kterého se tento úãetní pfiípad t˘ká. Pokud v‰echny tyto sku-
teãnosti nejsou známy, úãty ãasového rozli‰ení pouÏít nelze.
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Pfiíklad:

Pfiíspûvková organizace realizovala opravu kopírky, oprava byla dokonãena pfied
koncem roku 2016, ov‰em do konce roku nebyla tato oprava vyfakturována. Pro
úplnost budeme pfiedpokládat, Ïe oprava nebyla vyfakturována ani do data ode-
vzdání úãetní závûrky za rok 2016. Pfiíspûvková organizace má pouze pfiedbûÏ-
nou informaci, Ïe oprava by se mûla pohybovat kolem ãástky 15 000 Kã.

V tomto pfiípadû sice úãetní jednotka zná vûcné vymezení úãetního pfiípadu
(oprava kopírky), období, kterého se tento úãetní pfiípad t˘ká (náklad roku
2016), není v‰ak známa pfiesná v˘‰e ãástky, takÏe není moÏné úãet ãasové-
ho rozli‰ení pouÏít. V tomto pfiípadû by byl tento úãetní pfiípad zaúãtován jako
dohadné poloÏky pasivní.

Základní otázka, která asi logicky vyvstane pfii rozhodování o ãasovém rozli-
‰ení, je, zda a za jak˘ch okolností je nutné ãasové rozli‰ení provádût. V tom
mÛÏe mít znaãn˘ v˘znam ustanovení § 69 odst. 3 provádûcí vyhlá‰ky, které
stanoví, Ïe metodu ãasového rozli‰ení nepouÏije úãetní jednotka v pfiípadû,
pokud náklady na získání informace pfiev˘‰í pfiínosy plynoucí z této informa-
ce a tato informace se nepovaÏuje za v˘znamnou. Znamená to tedy, Ïe v pfií-
padû metody ãasového rozli‰ení mÛÏe úãetní jednotka nastavit urãitou hrani-
ci v˘znamnosti, do které nebude ãasové rozli‰ení provádûno. Úãetní pfiedpi-
sy ale nûjaké bliÏ‰í podmínky pro stanovení této hranice neuvádûjí, pouze
neurãit˘ návod, Ïe náklady na získání informace pfiev˘‰í pfiínosy plynoucí
z této informace. Z toho dÛvodu se moÏná v praxi ãasto vyuÏívá v tûchto pfií-
padech daÀová úprava, a to konkrétnû z pokynu GF¤ D-22, kter˘ související
úpravu obsahuje v ãásti k § 23 odst. 2 zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfií-
jmÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „ZDP“). Uvádí k tomu, Ïe za
nev˘znamné a pravidelnû se opakující daÀové v˘daje, popfiípadû pfiíjmy,
které podle právních pfiedpisÛ upravujících úãetnictví není nutno ãasovû roz-
li‰ovat, se i pro úãely stanovení základu danû z pfiíjmÛ povaÏují za daÀové
v˘daje, pfiípadnû pfiíjmy, u nichÏ byla dodrÏena vûcná a ãasová souvislost.

Tento postup lze uplatnit u ãástek, které by byly ãasovû rozli‰ovány jen
mezi dvûma úãetními obdobími, s tím, Ïe:
– za nev˘znamné ãástky, kdy jejich ponecháním v nákladech ãi v˘nosech

bez ãasového rozli‰ení není dotãen úãel ãasového rozli‰ení a úãetní jed-
notka tím prokazatelnû nesleduje zámûrné upravování v˘sledku hospoda-
fiení, se povaÏují napfi. pfiedplatné novin a ãasopisÛ, nákup kalendáfiÛ nebo
diáfiÛ na pfií‰tí období,

– za pravidelnû se opakující daÀové v˘daje, popfiípadû pfiíjmy, se povaÏují
pravidelnû se opakující ãástky, napfiíklad placené pojistné, které se nekryje
s úãetním (zdaÀovacím) obdobím, úhrada za ãinnost auditorÛ a daÀov˘ch
poradcÛ vztahující se k pfiedcházejícímu úãetnímu (zdaÀovacímu) období.

V souladu se zásadami pro vedení úãetnictví nelze v˘‰e uveden˘ postup
uplatnit v pfiípadech, které se fie‰í pomocí dohadn˘ch poloÏek (napfiíklad plat-
by za spotfiebu elektrické energie, plynu, vody) nebo ãasov˘m rozli‰ením
(napfiíklad pfiijaté a placené nájemné, úplata u finanãního leasingu, náklady
na technick˘ rozvoj, pfiípravu a zábûh v˘roby). 

Z v˘‰e uveden˘ch pravidel je tak moÏné vyjít pfii sestavování vnitfiní smûrnice,
která vymezí, v kter˘ch pfiípadech se provádí ãi neprovádí metoda ãasového
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rozli‰ení. Z uvedeného vypl˘vá, Ïe ãasové rozli‰ení se vÏdy provádí u nákladÛ
za energie a nájemné vãetnû finanãního leasingu, naopak ãasové rozli‰ení není
nutné provádût u pfiedplatného, kalendáfiÛ, diáfiÛ a pojistného, pokud se tyto
úãetní pfiípady opakují bez nûjaké v˘razné zmûny hodnot. Obdobnû je od tûch-
to pfiípadÛ urãitû moÏné odvodit i dal‰í pfiípady, kdy bude ãi nebude dle vnitfiních
pravidel nastaven˘ch úãetní jednotkou ãasové rozli‰ení provádûno. Nic také
nebrání tomu, aby úãetní jednotka rozhodla, Ïe ãasové rozli‰ení bude provádû-
no vÏdy, u v‰ech úãetních pfiípadÛ, které se vztahují k více úãetním obdobím.

Na jednu stranu pÛjde o urãitou komplikaci úãetní praxe v úãetní jednotce, na
druhou stranu se bezpochyby bude jednat o zjednodu‰ení z pohledu úãetní
metodiky, protoÏe hledat a následnû obhajovat nûjakou hranici v˘znamnosti
mÛÏe b˘t pomûrnû o‰idnou záleÏitostí. Nicménû vyhlá‰ka úãetním jednotkám
tuto moÏnost dává, a pokud tedy úãetní jednotka rozhodne, Ïe napfi. nebude
ãasovû rozli‰ovat náklady a v˘nosy do ãástky 5 000 Kã, kontrola by takov˘to
postup zpochybÀovat nemûla. Uvedenou ãástku je nutné vÏdy vztahovat
k velikosti úãetní jednotky, objemu nákladÛ a v˘nosÛ, pfiípadnû aktiv a pasiv
úãetní jednotky. Rozhodnû bych ale v tomto smûru nedoporuãoval aplikovat
úpravu § 26 odst. 2 písm. d) vyhlá‰ky, protoÏe tato kritéria v˘znamnosti se
vztahují v˘hradnû k opravám z pfiedchozích úãetních období, jejich aplikací by
u fiady pfiíspûvkov˘ch organizací zcela nepochybnû do‰lo k v˘raznému ovliv-
nûní v˘‰e v˘sledku hospodafiení. 

Dal‰í, úãetními pfiedpisy nefie‰enou oblastí je pfiesnost ãasového rozli‰ení,
tedy s jakou pfiesností se musí ãasové rozli‰ení provádût. V praxi se nejãas-
tûji setkáme s tím, Ïe ãasové rozli‰ení se provádí na dny, ale vzhledem
k absenci bliÏ‰í právní úpravy je moÏné, aby úãetní jednotka stanovila v˘po-
ãet s pfiesností na mûsíce, coÏ bude urãitû ménû pracné. Pak je ale nutné
dále rozhodnout, od jakého mûsíce bude ãasové rozli‰ení provádûno, zda od
pfiíslu‰ného mûsíce nebo aÏ od následujícího.

Pfiíklad:

Úãetní jednotka obdrÏela fakturu na poji‰tûní majetku v celkové v˘‰i 28 105 Kã
na období od 15. 9. 2016 do 14. 9. 2017. Pokud bychom tyto náklady ãaso-
vû rozli‰ovali na dny, náklady roku 2017 by ãinily 19 789 Kã (257 dní/365 dní
x 28 105 Kã). Pokud bychom ãasové rozli‰ení provádûli s pfiesností na mûsí-
ce od mûsíce vzniku úãetního pfiípadu, náklady roku 2017 by ãinily 18 737 Kã
(8 mûsícÛ/12 mûsícÛ x 28 105 Kã). Pokud bychom ãasové rozli‰ení provádû-
li s pfiesností na mûsíce od mûsíce následujícího po vzniku úãetního pfiípadu,
náklady roku 2017 by ãinily 21 079 Kã (9 mûsícÛ/12 mûsícÛ x 28 105 Kã). Je
tedy zfiejmé, Ïe volbou metody ãasového rozli‰ení docházíme k pomûrnû
v˘znamn˘m rozdílÛm ve v˘sledcích. A jsem pfiesvûdãen, Ïe po úpravû ve
vnitfiní smûrnici jsou v‰echny v˘sledky správné.

Závûrem je moÏné konstatovat, Ïe k samotn˘m úãetním postupÛm pfiípadÛ
ãasového rozli‰ení toho úãetní pfiedpisy pro vybrané úãetní jednotky moc
konkrétního neobsahují, ani âeské úãetní standardy pro vybrané úãetní jed-
notky nic bliÏ‰ího nestanoví. Pak ani není divu, Ïe pfiíspûvkové organizace
ãasto v této oblasti tápou a do úãetnictví aplikují úpravu, která má prvotnû
daÀov˘ charakter. Nicménû platí, Ïe pokud si pfiíspûvková organizace sesta-
ví kvalitní smûrnici, má moÏnost úãtování tûchto pfiípadÛ v˘znamnû ovlivnit.
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Cizí mûna v ãeském úãetnictví
Ing. Zdenka Cardová

V na‰ich podmínkách mají v‰echny firmy povinnost vést úãetnictví v penûÏ-
ních jednotkách ãeské mûny. âasté jsou v‰ak i nákupy nebo prodeje v cizích
mûnách a pfii úãtování tûchto transakcí je tfieba provést pfiepoãet cizí mûny na
ãeskou. Jaká jsou pravidla pfiepoãtu cizí mûny na ãeskou a proã se navíc
v urãit˘ch pfiípadech povinnû soubûÏnû eviduje k ãeské mûnû i mûna cizí?

Pravidla pfiepoãtu cizí mûny na ãeskou mûnu
Pro pfiepoãet cizí mûny na ãeskou ke dni uskuteãnûní úãetního pfiípadu je
moÏno pouÏít:
– aktuální (denní) kurs devizového trhu vyhlá‰eného âeskou národní bankou

(âNB), nebo
– pevn˘ kurs, kter˘m se rozumí kurs stanoven˘ vnitfiním pfiedpisem úãetní

jednotky na základû kursu devizového trhu vyhlá‰eného âNB, pouÏívan˘
úãetní jednotkou po pfiedem stanovenou dobu (stanovená doba nesmí pfie-
sáhnout úãetní období).

Specifick˘m pfiípadem je nákup nebo prodej cizí mûny za ãeskou, kdy lze
k okamÏiku ocenûní pouÏít kurs, za kter˘ byly tyto hodnoty nakoupeny
nebo prodány.
Vzhledem k variantním moÏnostem pouÏití kursÛ je tfieba pravidla pfiepoãtu
cizí mûny na ãeskou vyhlásit vnitfiním pfiedpisem.

Pfiíklad ã. 1:
Firma stanovila vnitfiním pfiedpisem pouÏívání aktuálního kursu ke dni usku-
teãnûní úãetního pfiípadu, kter˘m je:
– u vydan˘ch faktur den vystavení faktury,
– u pfiijat˘ch faktur den pfiijetí faktury,
– u pokladních dokladÛ den pfiíjmu a v˘deje penûz,
– u bankovních dokladÛ den uveden˘ na v˘pisu (den pohybu penûz) atd. 

Pfiíklad ã. 2:
Firma stanovila vnitfiním pfiedpisem pouÏívání pevného mûsíãního kursu
vyhlá‰eného âNB k prvnímu dni pfiíslu‰ného mûsíce. Tento kurs platí pro ve‰-
keré doklady, kde je tfieba provést pfiepoãet cizí mûny na ãeskou.

Poznámka: Dal‰í moÏností je pouÏití napfiíklad ãtvrtletního, pololetního,
nejdéle v‰ak roãního kursu âNB platného k prvnímu dni období, pro které
je kurs pouÏíván.

Pfiíklad ã. 3:
Firma stanovila vnitfiním pfiedpisem pouÏívání rÛzn˘ch kursÛ podle konkrét-
ních úãetních pfiípadÛ (dokladÛ) – napfiíklad:
– u vydan˘ch faktur pouÏívá aktuální kurs ke dni vystavení faktury,
– u pokladních dokladÛ pouÏívá pevn˘ ãtvrtletní kurs vyhlá‰en˘ âNB k první-

mu dni pfiíslu‰ného ãtvrtletí atd.

Ing. Zdenka Cardová je úãetní poradkyní
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Z uvedeného je zfiejmé, Ïe pro pfiepoãet cizí mûny na ãeskou ke dni uskuteã-
nûní úãetního pfiípadu je moÏné pouÏití rÛzn˘ch kursÛ. Má to v‰ak své meze –
vÏdy se musí jednat o kursy vyhlá‰ené âNB ke konkrétnímu datu.
Pfii pouÏívání pevného kursu je moÏné tento kurs zmûnit vnitfiním pfiedpisem
i v prÛbûhu stanovené doby; v pfiípadech vyhlá‰ení devalvace i revalvace
ãeské koruny musí b˘t pevn˘ kurs zmûnûn vÏdy.
MoÏnost pouÏívání pevného kursu se nevztahuje na úãetní jednotky, které
k v˘konu ãinnosti potfiebují podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ bankovní licen-
ci, povolení k v˘konu ãinnosti obchodníka s cenn˘mi papíry, povolení ke vzni-
ku investiãní spoleãnosti nebo investiãního fondu, povolení ke vzniku a ãin-
nosti penzijního fondu, povolení k ãinnosti penzijní spoleãnosti, povolení pÛso-
bit jako druÏstevní záloÏna, povolení k provozování poji‰Èovací nebo zaji‰Èo-
vací ãinnosti; dále se ustanovení nevztahuje na âNB, âeskou kanceláfi pojis-
titelÛ a zdravotní poji‰Èovny.
V pfiípadû cizí mûny, u které se nevyhla‰uje kurs devizového trhu dennû,
se pro její pfiepoãet pouÏije:
– kurs mezibankovního trhu pro tuto mûnu k USD nebo EUR a kurs devizo-

vého trhu vyhlá‰en˘ âNB pro USD nebo EUR ke stejnému dni, nebo
– u podnikatelsk˘ch subjektÛ – poslední znám˘ kurs vyhlá‰en˘ ãi zvefiejnûn˘

âNB.

V˘‰e uvedená pravidla jsou vymezena úãetními pfiedpisy. Pfii vedení úãetnic-
tví je v‰ak tfieba respektovat i jiné právní pfiedpisy. V pfiípadû plátcÛ DPH,
pokud vystavuje daÀov˘ doklad tuzemsk˘ plátce pro jiného tuzemského plát-
ce a poÏaduje úhradu v cizí mûnû, musí na dokladu uvést pfiepoãet základu
danû i DPH na ãeskou mûnu. Tento pfiepoãet na ãeskou mûnu je závazn˘ jak
pro dodavatele, tak pro odbûratele.
Dal‰í pravidla pro pouÏívání kursÛ uvádí napfiíklad zákoník práce pfii poskyto-
vání záloh na zahraniãní pracovní cesty a pfii jejich vyúãtování. 

Povinnost soubûÏného vedení cizí mûny k mûnû ãeské
Jak bylo uvedeno, v na‰ich podmínkách je úãetnictví vedeno v ãeské mûnû.
Existují v‰ak situace, kdy k ãeské mûnû se povinnû musí evidovat i mûna cizí.
Toto pravidlo má svÛj dÛvod, neboÈ v urãit˘ch pfiípadech se pfiepoãítává cizí
mûna na ãeskou nejen k datu uskuteãnûní úãetního pfiípadu, ale i k rozvaho-
vému dni (poslednímu dni úãetního období). K tomuto dni se pfiepoãítává
pouze vyjmenovan˘ majetek a závazky v cizí mûnû, a to aktuálním kur-
sem âNB k tomuto dni. âili ke dni sestavení úãetní závûrky nerozhodujeme
o tom, jak˘ kurs pouÏijeme, tento kurs je jednoznaãnû stanoven. Pokud je
úãetní období shodné s kalendáfiním rokem a jedná se o fiádnou úãetní závûr-
ku, potom aktuálním kursem pro pfiepoãet k rozvahovému dni je kurs devizo-
vého trhu vyhlá‰en˘ âNB k 31.12.
Vyjmenovan˘ majetek a závazky urãen˘ pro pfiepoãet uvádí § 4 odst. 12 záko-
na o úãetnictví následovnû:
Pokud jsou vyjádfieny v cizí mûnû:
– pohledávky,
– závazky,
– podíly na obchodních korporacích,
– práva z cenn˘ch papírÛ a zaknihovan˘ch cenn˘ch papírÛ,
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– deriváty,
– ceniny,
a také v pfiípadû cizích mûn, jsou úãetní jednotky povinny pouÏít souãasnû
i cizí mûnu. Tato povinnost platí i u opravn˘ch poloÏek, rezerv a technick˘ch
rezerv, pokud majetek a závazky, kter˘ch se t˘kají, jsou vyjádfieny v cizí mûnû.
Tento vyjmenovan˘ majetek a závazky (veden˘ soubûÏnû v ãeské i cizí
mûnû) se musí ke dni sestavení úãetní závûrky pfiepoãítat aktuálním kur-
sem devizového trhu vyhlá‰en˘m âNB.
SoubûÏnou evidenci cizí mûny zpravidla umoÏÀují v‰echny úãetní programy.

Pfiíklad ã. 4:
Firma pofiídila od zahraniãního partnera strojní zafiízení vãetnû dopravy a uve-
dení tohoto zafiízení do uÏívání za 10 000 EUR. Podle vnitfiního pfiedpisu pou-
Ïívá firma aktuální kurs devizového trhu vyhlá‰eného âNB. Ke dni pfiijetí fak-
tury byl tento kurs 26,250 Kã/EUR.
– Strojní zafiízení firma zaúãtuje v ocenûní 262 500 Kã na majetkov˘ úãet

dlouhodobého majetku a dal‰í pfiepoãet na majetkovém úãtu jiÏ neprovádí.
Jinak je tomu se vznikl˘m závazkem v souvislosti s tímto nákupem. Firma má
povinnost vést soubûÏnou evidenci tohoto závazku v cizí mûnû (10 000 EUR).
Pokud byl závazek uhrazen bûhem úãetního období, potom pouÏije firma pfii
jeho úhradû platn˘ kurs âNB, kter˘ byl napfiíklad 26,150 Kã/EUR. Pfii této
úhradû vznikne kursov˘ rozdíl (kursov˘ zisk) ve v˘‰i 1 000 Kã (262 500 –
– 261 500).
Pokud nebyl závazek uhrazen do konce úãetního období, potom musí firma
ke dni sestavení úãetní závûrky pfiepoãítat tento závazek aktuálním kursem
devizového trhu vyhlá‰en˘m âNB. Pfii tomto pfiepoãtu vzniká kursov˘ rozdíl.
Pfii úhradû závazku v následujícím období vzniká dal‰í (jiÏ poslední) kursov˘
rozdíl.

Kursové rozdíly vznikající pfii ocenûní majetku a závazkÛ (uveden˘ch v § 4
odst. 12 zákona o úãetnictví) k okamÏiku uskuteãnûní úãetního pfiípadu, ke
konci rozvahového dne nebo k jinému okamÏiku, k nûmuÏ se sestavuje úãet-
ní závûrka, se úãtují na vrub úãtu finanãních nákladÛ nebo ve prospûch
úãtu finanãních v˘nosÛ.
V˘jimku tvofií kursové rozdíly z cenn˘ch papírÛ a podílÛ, které jsou souãástí
ocenûní reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, nebo pokud se takto neoceÀují,
potom se kursové rozdíly úãtují prostfiednictvím úãtÛ vlastního kapitálu. Úãetní
pfiedpisy fie‰í i specifické postupy v pfiípadû derivátÛ.

Závûr
Cizí mûna v ãeském úãetnictví vyÏaduje pfiedev‰ím kvalitní zpracování vnitfiní-
ho pfiedpisu (a jeho respektování), kde budou vymezeny zejména:
– konkrétní dny uskuteãnûní úãetních pfiípadÛ,
– kursy (aktuální, pevné) pro pfiepoãet cizí mûny na ãeskou ke dni uskuteã-

nûní úãetního pfiípadu,
– pravidla soubûÏné evidence cizí mûny k ãeské mûnû.

Tento vnitfiní pfiedpis zpravidla souvisí s vnitfiním pfiedpisem o obûhu úãetních
dokladÛ.
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Pfiechodné úãty aktiv a pasiv 
v pfiíkladech
Bc. Michaela Hauzarová

Jednou ze základních úãetních zásad je tzv. akruální princip, neboli zásada
ãasové a vûcné souvislosti. Tato zásada vyÏaduje, aby v kaÏdém úãetním
období byly jen takové v˘nosy a náklady, které s ním úzce souvisí.

Úãetní jednotky ãasovû rozli‰ují náklady a v˘nosy prostfiednictvím pfiechod-
n˘ch úãtÛ aktiv (A) a pasiv (P), které jsou v úãtové osnovû pro podnikatele
zafiazeny do úãtové skupiny 38.

Pfiechodné úãty aktiv a pasiv jsou rozvahové úãty, které lze dále ãlenit na:
● Úãty ãasového rozli‰ení, kdy známe úãel, období i pfiesnou v˘‰i ãástky:

– 381–Náklady pfií‰tích období (A),
– 382–Komplexní náklady pfií‰tích období (A),
– 383–V˘daje pfií‰tích období (P),
– 384–V˘nosy pfií‰tích období (P),
– 385–Pfiíjmy pfií‰tích období (A);

● Dohadné úãty, kdy nejãastûji známe pouze úãel a období, ale neznáme
pfiesnou v˘‰i ãástky:
– 388–Dohadné úãty aktivní,
– 389–Dohadné úãty pasivní.

V praxi se stává, Ïe úãetní jednotky úãtují na chybné pfiechodné úãty aktiv
a pasiv (zamûÀují jednotlivé úãty) nebo tyto úãty nepouÏívají vÛbec. Je‰tû, neÏ
pfiejdeme k samotn˘m pfiíkladÛm, t˘kajících se ãasového rozli‰ení a dohad-
n˘ch poloÏek, vysvûtlíme si základní názvosloví ve vztahu k pfiechodn˘m
úãtÛm aktiv a pasiv:

Náklady = penûÏní vyjádfiení opotfiebení ãi spotfiebování majetku (napfií-
klad spotfieba materiálu) nebo nákupu sluÏeb (napfiíklad faktura pfiijatá za
správu webov˘ch stránek). Náklady se v úãetnictví zobrazují obvykle pro-
stfiednictvím úãtové tfiídy 5.

V˘daje = skuteãn˘ penûÏní úbytek aktiv – nejãastûji jde o úhradu z ban-
kovního úãtu (syntetick˘ úãet 221) nebo z pokladny (syntetick˘ úãet 211).

V˘nosy = penûÏní ãástka, na kterou úãetní jednotka získala nárok ze své
ãinnosti za urãité období, bez ohledu na to, zda v tomto období do‰lo k úhra-
dû (napfiíklad vydaná faktura za prodané zboÏí ãi poskytnutou sluÏbu). V˘no-
sy se v úãetnictví zobrazují obvykle prostfiednictvím úãtové tfiídy 6.

Pfiíjmy = skuteãn˘ pfiíliv penûÏních prostfiedkÛ, nejãastûji jde o pfiipsání
penûÏní ãástky na bankovní úãet ãi hotovostní pfiíjem do pokladny.

V následujícím textu si u kaÏdého pfiechodného úãtu aktiv a pasiv ukáÏeme
názorné pfiíklady úãtování nákladÛ a v˘nosÛ z pohledu ãasové a vûcné sou-
vislosti v souladu s âesk˘mi úãetními standardy (âÚS) pro podnikatele ã. 017
a 019.
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381–Náklady pfií‰tích období – v˘daj v bûÏném období, náklad
v období následujícím

Pfiíklad:
Úãetní jednotka s úãetním obdobím kalendáfiní rok hradí nájemné za parkova-
cí plochu kaÏd˘ mûsíc dopfiedu.
Postup:

1. 11. 2017 pfiedpis nájemného za mûsíc prosinec 2017 MD 518/D 321

8. 11. 2017 úhrada nájemného za mûsíc prosinec 2017 MD 321/D 221

1. 12. 2017 pfiedpis nájemného za mûsíc leden 2018 MD 381/D 321

8. 12. 2017 úhrada nájemného za mûsíc leden 2018 MD 321/D 221

1. 1. 2018 nájemné za mûsíc leden 2018 MD 518/D 381

Poznámka: 518–Ostatní sluÏby, 321–Závazky z obchodních vztahÛ,
221–Bankovní úãty, 381–Náklady pfií‰tích období

382–Komplexní náklady pfií‰tích období
Úãtuje se zde o nákladech a v˘dajích (napfiíklad mzdy, spotfieba materiálu,
sluÏby atd.), vynaloÏen˘ch na urãit˘ spoleãn˘ úãel v daném období, kter˘ se
v‰ak vûcnû t˘ká aÏ období následujícího ãi následujících.
MÛÏe jít napfiíklad o pfiípravu a zábûh nové v˘roby, dlouhodobou propagaci,
v˘zkum a v˘voj aj.
V úãetních obdobích, s nimiÏ náklady vûcnû a ãasovû souvisejí, se provede
zúãtování, a to nejpozdûji do 4 let od zaúãtování nákladÛ na syntetick˘ úãet 382.

Pfiíklad:
Úãetní jednotka s úãetním obdobím kalendáfiní rok pfiipravuje propagaãní
materiál na v˘robek, kter˘ se zaãne prodávat v následujícím úãetním období.
Postup:

2017  Mzdové náklady MD 521/D 331

Spotfieba materiálu MD 521/D 112

Nákup sluÏeb MD 518/D 321

31. 12. 2017 Pfievod komplexních nákladÛ na konci roku MD 382/D 555 

2018 Zúãtování nákladÛ pfiipadajících na rok 2018 MD 555/D 382

Poznámka: 521–Mzdové náklady, 331–Zamûstnanci, 112–Materiál na
skladû, 518–Ostatní sluÏby, 321–Závazky z obchodních vztahÛ, 382–Kom-
plexní náklady pfií‰tích období, 555–Tvorba a zúãtování komplexních nákla-
dÛ pfií‰tích období.

383–V˘daje pfií‰tích období – v bûÏném období náklad, 
v dal‰ím období v˘daj

Pfiíklad:
Úãetní jednotka s úãetním obdobím kalendáfiní rok uhradí nájemné za proná-
jem pozemku za rok 2017 aÏ v období následujícím, pfiiãemÏ úãetní jednotka
zná pfiesnou ãástku za nájemné.
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Postup:

31. 12. 2017 âasové rozli‰ení nájemného na rok 2017 MD 518/D 383

10. 1. 2018 Úhrada nájemného MD 383/D 211

Poznámka: 518–Ostatní sluÏby, 383 –V˘daje pfií‰tích období, 221–Pokladna

384–V˘nosy pfií‰tích období – pfiíjem v bûÏném období, 
v˘nos v období dal‰ím

Pfiíklad:
Úãetní jednotka s úãetním obdobím kalendáfiní rok, plátce DPH, poskytuje
internetové pfiipojení sv˘m zákazníkÛm, ktefií hradí sluÏbu vÏdy mûsíc dopfiedu.
Postup:

15. 11. 2017 Faktura vydaná za internetové 12/2017 MD 311/D 602
pfiipojení

DPH MD 311/D 343

30. 11. 2017 Pfiijatá platba MD 221/D 311

15. 12. 2017 Faktura vydaná za internetové MD 311/D 384
pfiipojení 01/2018 

DPH MD 311/D 343 

30. 12. 2017 Pfiijatá platba  MD 221/D 311

1. 1. 2018 Zúãtování ãasového rozli‰ení MD 384/D 602

Poznámka: 311–Pohledávky z obchodních vztahÛ, 602–TrÏby z prodeje
sluÏeb, 343–DaÀ z pfiidané hodnoty, 221–Bankovní úãty, 38–V˘nosy pfií‰-
tích období

385–Pfiíjmy pfií‰tích období – v˘nos v bûÏném období, 
pfiíjem v období dal‰ím

Pfiíklad:
Úãetní jednotka s úãetním obdobím kalendáfiní rok poskytla v bûÏném roce
odborné poradenství, poskytnutá sluÏba byla zákazníkem uhrazena aÏ
v následujícím období.
Postup:

27. 12. 2017 Poskytnuté daÀové poradenství MD  385/D 602

15. 1. 2018 Pfiijatá platba MD  211/D 385

Poznámka: 385–Pfiíjmy pfií‰tích období, 602–TrÏby z prodeje sluÏeb,
211–Pokladna

Na v˘‰e uveden˘ch pfiíkladech jsme si ukázali, jak a kdy se úãty ãasového
rozli‰ení pouÏívají. Úãetní jednotka stanoví postup pfii ãasovém rozli‰ení
nákladÛ a v˘nosÛ a nesmí jej kaÏdoroãnû mûnit (pouze v˘jimeãnû). Úãty ãaso-
vého rozli‰ení vÏdy také podléhají inventufie a pfii inventarizaci se posuzuje
jejich v˘‰e a odÛvodnûnost.
Pro úplnost je v‰ak nutné upozornit na pfiípady, kdy úãty ãasového rozli‰ení
není nutné pouÏívat.
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âasové rozli‰ení není nutno pouÏívat v pfiípadech, jde-li o:
– nev˘znamné ãástky, kdy jejich ponecháním v nákladech ãi v˘nosech bez

ãasového rozli‰ení není dotãen úãel ãasového rozli‰ení a úãetní jednotka
tím prokazatelnû nesleduje zámûrné upravování v˘sledku hospodafiení,

– pravidelnû se opakující v˘daje, popfiípadû pfiíjmy, za pfiedpokladu, Ïe se
v˘raznûji neovlivní vûcná a ãasová souvislost nákladÛ a v˘nosÛ.

V praxi jde nejãastûji o pravidelné úhrady dlouhodobého pfiedplatného novin ãi
ãasopisÛ, které pfii splnûní v˘‰e uveden˘ch podmínek není potfieba ãasovû roz-
li‰ovat. Podmínkou pro pouÏití úãtÛ ãasového rozli‰ení je nutnost vÏdy znát
úãel, období (pfiesnû vymezené) a vynaloÏenou ãástku. Pokud není známa
pfiesná vynaloÏená ãástka, pak se pouÏívají tzv. dohadné úãty aktiv a pasiv.

388–Dohadné úãty aktivní – v bûÏném období v˘nos 
(odhadujeme jeho v˘‰i), v následujícím období pfiíjem

Pfiíklad:
Úãetní jednotce s úãetním obdobím kalendáfiní rok byla v bûÏném období zpÛ-
sobena ‰koda na majetku, kdy do konce roku nebyla vyãíslena hodnota pojist-
ného plnûní.
Postup:

31. 12. 2017 Odhad pojistného plnûní od poji‰Èovny 10 000 Kã MD 388/D 648

12. 1. 2018 Interní doklad – vyjádfiení o v˘‰i plnûní 8 000 Kã MD 378/D 388

Doúãtování dohadné poloÏky 2 000 Kã MD 648/D 388

20. 1. 2018 Úhrada od poji‰Èovny 8 000 Kã MD 221/D 378

Poznámka: 388–Dohadné úãty aktivní, 648–Ostatní provozní v˘nosy,
378–Jiné pohledávky, 221–Bankovní úãty

389–Dohadné úãty pasivní – v bûÏném období náklad 
(odhadujeme jeho v˘‰i), v následujícím období v˘daj

Pfiíklad:
Úãetní jednotka s úãetním obdobím kalendáfiní rok neobdrÏela do konce úãet-
ního období vyúãtování za spotfiebu elektrické energie v roce.
Postup:

31. 12. 2017 Pfiedpokládaná spotfieba 100 000 Kã MD 502/D 389
el. energie v roce 2017 

17. 1. 2018 Pfiijatá faktura za spotfiebu 95 000 Kã MD 389/D 321
el. energie v roce 2017 

Doúãtování dohadné poloÏky 5 000 Kã MD 389/D 502

Poznámka: 502–Spotfieba energie, 389–Dohadné úãty pasivní, 321–Zá-
vazky z obchodních vztahÛ

Prostfiednictvím pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv a pasiv mohou úãetní jednotky správ-
nû úãtovat do správného období a zachovat tak zásadu vûrného a poctivého
zobrazení úãetnictví úãetní jednotky. Úãetní jednotky takového obrazu docílí
jedinû s dobrou znalostí v‰ech úãetních zásad, aktuální legislativy a souvise-
jících pfiedpisÛ.



Minimální vymûfiovací základ zamûstnance

Za jak˘ch podmínek se provádí u zamûstnance dopoãet do minimálního
vymûfiovacího základu?

Minimálním vymûfiovacím základem zamûstnance je ve zdravotním poji‰tûní
minimální mzda, jejíÏ v˘‰e pfiedstavuje v roce 2017 ãástka 11 000 Kã. Pokud
se na zamûstnance ze zákona (§ 3 odst. 4 a odst. 6 zákona ã. 592/1992 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ) vztahuje povinnost placení pojistného na zdra-
votní poji‰tûní nejménû z minimálního vymûfiovacího základu, musí b˘t zaji‰-
tûn odvod pojistného alespoÀ v minimální povinné v˘‰i zamûstnavatelem, kte-
r˘ je plátcem pojistného za zamûstnance. 

Nedosahuje-li hrub˘ pfiíjem zamûstnance v pfiíslu‰ném kalendáfiním mûsíci ak-
tuální v˘‰e minimální mzdy, provádí zamûstnavatel dopoãet (a následn˘ do-
platek) do minimálního vymûfiovacího základu tak, aby bylo odvedeno pojist-
né v ãástce 1 485 Kã (13,5 % z vymûfiovacího základu 11 000 Kã). Tento do-
platek hradí prostfiednictvím zamûstnavatele zamûstnanec. 

Pokud by byl vymûfiovací základ niÏ‰í neÏ minimální mzda zapfiíãinûn pfiekáÏ-
kami v práci na stranû organizace z dÛvodÛ uveden˘ch v § 207 aÏ § 209 zá-
koníku práce, pfiechází povinnost úhrady pfiedmûtného doplatku na zamûst-
navatele. 

Z hlediska dodrÏení zákonného minima je rozhodující v˘‰e zúãtovaného hru-
bého pfiíjmu za rozhodné období kalendáfiního mûsíce; v tomto pfiípadû ne-
hraje roli napfiíklad rozsah pracovního úvazku nebo poskytnuté neplacené vol-
no ãi vykázaná neomluvená absence.

Pokud se ze zákonn˘ch dÛvodÛ (§ 3 odst. 9 zákona ã. 592/1992 Sb.) sniÏuje
minimální vymûfiovací základ zamûstnance na pomûrnou ãást podle poãtu ka-
lendáfiních dnÛ trvání pfiíslu‰né skuteãnosti, musí b˘t odvedeno pojistné ne-
jménû z tohoto sníÏeného vymûfiovacího základu, tedy i vãetnû pfiípadného
doplatku do této pomûrné ãásti. Takto se postupuje napfiíklad v situacích, kdy
zamûstnání netrvá po cel˘ kalendáfiní mûsíc nebo je-li zamûstnanec ãást ka-
lendáfiního mûsíce nemocen. 

Minimální vymûfiovací základ tak fie‰í zamûstnavatelé:

– u pracovní smlouvy vÏdycky,

– u dohody o pracovní ãinnosti pfii pfiíjmu alespoÀ 2 500 Kã a

– u dohody o provedení práce aÏ od data 1. 1. 2017, ov‰em aÏ pfii pfiíjmu vy‰-
‰ím neÏ 10 000 Kã.

Souãasnû platí, Ïe pokud ve zdravotním poji‰tûní hradí pojistné zamûstnanec
(resp. je mu zamûstnavatelem sraÏeno), pak tyto platby probíhají zásadnû
prostfiednictvím zamûstnavatele, zamûstnanec si sám Ïádné pojistné neplatí.
Zamûstnání vÏdy fie‰í pojistn˘ vztah, neboli pokud je poji‰tûnec pouze za-
mûstnán, nemÛÏe mu vzniknout ve zdravotním poji‰tûní problém. 

Ing. Antonín Danûk
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Poradensk˘ servis – dotazy ãtenáfiÛ
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