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Citát: 
„Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek, ale každý může začít dnes 
a vytvořit nový konec.“

Maria Robinson

ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

moc Vás zdravím po létě. Bylo velmi zvláštní toto léto jako celý letošní rok. Nastavuji 
se na „notu“, užívat si stávající čas bez ohledu na okolnosti. Docela jsem si zvykla 
na možnost cestování, tak mi volné výjezdy kamkoli hodně chybí. Ráda bych za 
známými do Anglie, ráda bych na Nový Zéland s kolegy a kolegyněmi účetními, 
ráda bych i jinam… Možná nevadí, možná je to prima i takto a budeme si všeho 
více vážit, až to bude možné.

Na firmě dělám zase restart. Pokolikáté? Kdoví? Ani já sama ne… Loučím se 
s mnohými z týmu a navazuji kontakt s novými tvářemi, mnohdy staronovými. 
Asi nejvýznamnější změna je v osobě našeho kameramana a mého mladšího syna 
Jirky. Je zvláštní, jak lpíme na starých řešeních a nejsme schopni a ochotni se jich 
vzdát. S pokorou přijímám novou cestu. Mám radost, že umím rozlišit v daný čas 
a na daném místě, co je správné. Rozhodnost je důležitá a já za ni děkuji. Mám tři 
děti a pracovala jsem dosud se všemi, mnozí byste mi řekli, že je to téměř nemožné. 
Chápu, má to mnoho výhod, ale řadu nevýhod. Poděkuji tedy za spolupráci se 
dvěma staršími dětmi a Jiříkovi popřejeme šťastný vítr do plachet jinde. Měl 
poslední natáčení a věřím, že u dalšího natáčení se také napojíte, že nebudou 
žádné překážky. A kdyby, věřím, že pochopíte.
U posledního natáčení Jiříka s Ivanou Pilařovou nám nešel internet, docela krize. 
Vím, že může být cokoliv, nedojede lektor, lektor nemluví, nejde elektřina nebo 
jako se nám stalo, nejde internet. Jsem ráda, že jsme v úterý zvládli alespoň dvě ze 
tří částí klasicky ☺.

Děkuji za moji práci a za to, že Vám dává smysl...

Krásné dny a krásný podzim.
Miluji zkracování dne, miluji večerní svíčky, miluji praskání ohně v krbu… 
Třeba si vytisknete náš Účetní měsíčník a zaboříte se do dek právě u večerního krbu.
Těším se na Vás také na Podzimní konferenci 2020 v Bohuňovicích. Už je připravený 
program a možná na Vás čeká překvapení… Naživo je naživo ☺…

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Společnost a daň z příjmů  
fyzických osob

Autor: Ing. Ivan Macháček strany 5–10

Stálá provozovna z pohledu  
účetnictví a daní z příjmů – 3. část

Autor: Ing. Otakar Machala QUD strany 12–15

Stálá provozovna z pohledu  
účetnictví a daní z příjmů – 4. část

Autor: Ing. Otakar Machala QUD strany 16–19

„Koronavirové“ změny  
zákona o spotřebních daních

Autor: plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

 strany 20–22

Novela ZDPH a dalších  
zákonů ve Sbírce

Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová strana 23 Daňový balíček 2020

Předpokládaná hodnota  
veřejné zakázky: jak ji určit?

Autor: Anna Francová strany 24–25

Jak zjednodušit  
uzavírání smluv na dálku

Autor: Jana Buršíková strany 26–27

Daňové řešení  
zaměstnaneckých akcií a opcí

Autor: Ing. Ivan Macháček strany 28–30

Informace k novele zákona o dani  
z nemovitých věcí účinné od 1. 7. 2020 
podle zákona č. 299/2020 Sb.

Autor: Ing. Jana Procházková strany 31–32 Daňový balíček 2020

Změna sazeb u daně silniční  
od roku 2020 podle zákona č. 299/2020 Sb.

Autor: Mgr. Václav Pikal  strana 33 Daňový balíček 2020

Nové uplatnění odpočtu daňové  
ztráty podle zákona č. 299/2020 Sb.

Autor: Ing. Ivan Macháček strany 34–37 Daňový balíček 2020

Výkon rozhodnutí (exekuce)  
pohledem Lex Covid

Autor: JUDr. Ing. Martin Štika strany 43–45

Další služby zařazeny do 10% sazby  
DPH podle zákona č. 299/2020 Sb.

Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová strana 46 Daňový balíček 2020

„Instalment“ – 50. lekce angličtiny  
pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic 

Autor: Ing. Vladimír Zdražil strana 48

„Pay up“ – 51. lekce angličtiny  
pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic 

Autor: Ing. Vladimír Zdražil strana 49

Daňové řešení podílových fondů

Autor: Ing. Ivan Macháček strany 38–42
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Jste v obraze, jak je to s návrhem zákona na zrušení  
daně z nabytí nemovitých věcí?

Senát návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny projednal dne 12. 8. 2020 
a vrátil jej zpátky Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Sněmovní tisk byl ovšem vrácen z důvodu změn zákona 
o daních z příjmů, tedy ne z důvodu připomínek ke zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
a souvisejících právních předpisů.

NÚR schválila návrhy interpretací paní Pěvy Čoukové a pana Libora Vaška

Národní účetní rada schválila návrhy interpretací NI-63 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou a NI-64 Poskytnuté 
zálohy vedené v cizí měně a zveřejňuje je pro potřeby vnějšího připomínkového řízení.
Zpracovateli návrhů interpretací jsou Ing. Pěva Čouková a Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Připomínky k návrhu těchto interpretací můžete zasílat do 30. září 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Petra 

NÚR schválila Interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy

Národní účetní rada na svém zasedání dne 19. června 2020 schválila text interpretace I-41 Zákaznické věrnostní programy.
Zpracovatelem interpretace byli doc. Ing. David Procházka, Ph.D., za VŠE v Praze a Ing. Petr Vácha, Ph.D., za Komoru auditorů ČR.
Hlasování všech členů pro text interpretace bylo jednomyslné.

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020

S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb 
do přílohy č. 2a k zákonu o DPH. K vybraným změnám podává GFŘ doplňující informace. Jedná se například o sazbu daně 
u lyžařských vleků, ubytovacích služeb, oprávnění ke vstupu na kulturní akce nebo zdanění a vypořádání záloh.

Aktualitu pro Vás připravila Petra

Informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020 naleznete na Účetním Portálu ZDE.

Zápis z jednání Koordinačního výboru  
s Komorou daňových poradců ČR ze dne 17. 6. 2020

Přinášíme Vám aktuální informace z jednání koordinačního výboru a KDP ČR ze dne 17. 6. 2020

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

             2. 9. 2020

             22. 7. 2020

             13. 7. 2020

             7. 7. 2020

            24. 6. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/jste-v-obraze-jak-je-to-s-navrhem-zakona-na-zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-5524-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/jste-v-obraze-jak-je-to-s-navrhem-zakona-na-zruseni-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-5524-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakonik-prace-a-danovy-rad-ve-sbirce-zakonu-5505-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nur-schvalila-navrhy-interpretaci-pani-pevy-coukove-a-pana-libora-vaska-5522-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nur-schvalila-interpretaci-i-41-zakaznicke-vernostni-programy-5516-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-ke-zmenam-sazeb-dph-od-1-7-2020-5509-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-ke-zmenam-sazeb-dph-od-1-7-2020-5509-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr-ke-zmenam-sazeb-dph-od-1-7-2020-2147-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-17-6-2020-5501-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zapis-z-jednani-koordinacniho-vyboru-s-komorou-danovych-poradcu-cr-ze-dne-17-6-2020-5501-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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DAŇOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

OKAMŽITĚ KE ZHLÉDNUTÍ

KDEKOLIV / KDYKOLIV

ukázka
• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DAŇOVÝCH PORADCŮ  |  JISTOTA DO PRAXE

 1. DEN   -   Ing. Mgr. Olga Hochmannová – Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem
 2. DEN  -  Ing. Mgr. Olga Hochmannová –Daň z přidané hodnoty – krok za krokem projití zákonem
 3. DEN   - Ing. Igor Pantůček – Daň z přidané hodnoty – příklady
 4. DEN   -  Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů
 5. DEN   -  Ing. Zuzana Rylová Ph.D. – Daň z příjmů fyzických osob – teorie i praxe včetně počítání příkladů
 6. DEN   -  plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková – Spotřební a energetická (ekologická) daň
 7. DEN   - Ing. Věra Engelmannová – Daň z nabytí nemovitých věcí
 8. DEN   - Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob
 9. DEN   - Ing. Ivana Pilařová – Daň z příjmů právnických osob – příklad
 10. DEN  - Mgr. Barbora Bubeníčková – Daňový řád – vymáhání
 11. DEN  - Ing. Jana Procházková – Daň z nemovitých věcí
 12. DEN  - JUDr. Karel Alexa, Ph. D. – Daňový řád –obecně
 13. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 14. DEN  - Bc. Martin Mikuš – Silniční daň
 14. DEN  - Mgr. Václav Pikal – Silniční daň – příklady
 15. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 16. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví
 17. DEN  - Ing. Pěva Čouková – Účetnictví

137
hodin výuky

17
dnů

12
špičkových lektorů

Podívejte se na reference od absolventů 
Daňového specialisty a úspěšných 

absolventů zkoušek na daňového poradce.
Další reference naleznete na stránkách.

https://danovy-specialista.eu/
https://danovy-specialista.eu/
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Úvod

Na základě některých opatření Vlády ČR v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 byla významně omezena podnikatelská 
činnost v mnoha oborech. V souvislosti s těmito omezeními zákonodárci přijali řadu zákonů, resp. jejich novel. Vládními 
omezeními byli pochopitelně výrazně zasaženi i podnikatelé zabývající se obchodem s některými komoditami podléhajícími 
spotřebním daním. 

Prvním ze zákonů, který měnil zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 
o spotřebních daních“) byl zákon č. 229/2020 Sb., ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 
dne 6. 5. 2020 s účinností dne 7. 5. 2020 (dále jen „zákon č. 229/2020 Sb.“). Tento zákon řešil aktuální problémy pivovarského 
a tabákového průmyslu a současně vyhověl požadavkům zemědělců, kteří v důsledku situace neuplatnili v zákonné lhůtě 
nárok na vrácení spotřební daně z tzv. „zelené nafty“.

Pivo

Série nařízení a opatření v souvislosti výskytem koronaviru SARS CoV-2 vydávaná vládou v nouzovém stavu měla (mimo jiné) 
značný vliv na pivovarnický průmysl. Od 14. 3. 2020 byly ze dne na den uzavřeny všechny restaurace v ČR a toto opatření, 
původně plánované do 24. 3. 2020, se nakonec protáhlo do 11. 5. 2020, kdy restaurace mohly otevřít alespoň „zahrádky“. 

Vzhledem k tomu, že výroba piva trvá od dvou týdnů do tří měsíců (v závislosti na technologickém postupu a typu piva), 
nemohly pivovary na toto opatření zareagovat okamžitě, resp. ve výrobě v té době měly takový objem piva, který splňoval 
standardní očekávání. Bylo jasné, že takové množství piva nemohou pivovary prodat, neboť nebylo komu, resp. kde ho 
prodat. Pivovary tedy přistoupily k likvidaci „nadbytečného“ piva přímo v daňových skladech, za účasti úředních osob správce 
daně. To jim v odůvodněných případech umožňuje ustanovení § 86 odst. 4 zákona o spotřebních daních. 

Dalším problémem, který musely pivovary řešit, byly obaly – sudy. Respektive pivo, které v těchto sudech zůstalo mimo režim 
podmíněného osvobození od daně – v distribučních skladech a u odběratelů, v restauracích. Vzhledem k tomu, že i toto 
pivo má omezenou trvanlivost, bylo jasné, že ho restaurace neprodají. Pivovary potřebovaly sudy s tímto pivem stáhnout 
zpět do pivovaru, aby je mohly použít k naplnění novým pivem. Zákon o spotřebních daních však umožňoval uvedení piva 
zpět do režimu podmíněného osvobození od daně pouze v případech uvedených v ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zákona 
o spotřebních daních, tedy u piva, které bylo dodáno kupujícímu přímo uvolněním z daňového skladu, a to ještě pouze 
v případě reklamace z důvodu vad výrobků anebo z důvodu nepřevzetí výrobků odběratelem. Došlo tak k paradoxní situaci, 
kdy pivovary neměly žádnou zákonnou možnost, jak sudy s pivem stáhnout z oběhu, na takovou situaci zákonodárce při 
tvorbě zákona o spotřebních daních nepamatoval. Zákonem č. 229/2020 Sb. vstoupilo v účinnost ustanovení § 89 odst. 4 
zákona o spotřebních daních, které dává správcům daně možnost v odůvodněných případech povolit provozovateli 
daňového skladu, který uvedl pivo do volného daňového oběhu, vrácení tohoto piva do režimu podmíněného osvobození 
od daně za účelem přepracování nebo likvidace. Provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení piva zpět 
do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně.

1

2

„Koronavirové“ změny  
zákona o spotřebních daních
Autor: plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

V souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 vyvstala potřeba novelizace zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů. První novelou byl zákon č. 229/2020 Sb., který řešil aktuální problémy pivovarského a tabákového 
průmyslu a současně vyhověl požadavkům zemědělců, kteří v důsledku situace neuplatnili v zákonné lhůtě nárok na vrácení 
spotřební daně z tzv. „zelené nafty“. Tyto změny jsou pouze „dočasné“ a de facto budou použity pouze v tomto kalendářním 
roce v souvislosti se vzniklou krizovou situací. Následnou a „trvalejší“ změnu přinesl zákon 299/2020 Sb., který mimo jiné 
v rámci podpory zemědělského podnikání zkracuje dobu mezi okamžikem vzniku nároku na vrácení daně ze zelené nafty 
a okamžikem, kdy jsou předmětné finanční prostředky připsány na účet dotčeného zemědělského podnikatele.
Naděžda Klewar Slavíková

„Koronavirové“ změny zákona o spotřebních daních
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

21. 8. 2020

https://www.codexisuno.cz/9Kw
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-229-2020-sb-ze-dne-29-dubna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-snemovni-tisk-825-0-2031-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-229-2020-sb-ze-dne-29-dubna-2020-kterym-se-meni-zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-snemovni-tisk-825-0-2031-x.html
https://www.codexisuno.cz/9Kx
https://www.codexisuno.cz/9Ky
https://www.codexisuno.cz/9Ky
https://www.codexisuno.cz/9Kz
https://www.codexisuno.cz/9Kz
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Tabákové výrobky

Ačkoli obchodů s tabákovými výrobky se v obecné rovině opatření vlády přímo nedotkla, neboť po celou dobu pandemie 
nemusely omezovat svoji činnost nebo dokonce úplně zavřít, byl tabákovým průmyslem zaznamenán značný výpadek 
prodeje cigaret v příhraničních oblastech zahraničním turistům, což s sebou přineslo vysoké množství nespotřebovaných 
(neprodaných) cigaret se starou sazbou daně.

Na základě apelů tabákového průmyslu tedy již zmíněný zákon č. 229/2020 Sb. prodlužil lhůtu podle § 118c odst. 2 zákona 
o spotřebních daních pro prodej a skladování jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou 
odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně o jeden měsíc, tedy ze dvou na tři kalendářní měsíce 
následující po měsíci, ve kterém nabyla účinnosti nová sazba daně. To znamená, že maloobchodní prodejci mohli prodávat 
tyto cigarety (značené tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně označené písmenem „V“) ne do 31. 5. 2020, ale až do dne 
30. 6. 2020. Toto datum bylo zároveň posledním dnem, do kdy mohli odběratelé tabákových nálepek podat žádost o úřední 
dozor nad zničením tabákových nálepek nalepených na jednotkových baleních cigaret odpovídajících této bezprostředně 
předcházející sazbě daně. Lhůta pro zničení těchto tabákových nálepek (resp. jednotkových balení cigaret) pod úředním 
dozorem podle § 122a odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních byla rovněž o jeden měsíc prodloužena, což ve výsledku 
znamená, že tato jednotková balení cigaret musí být zničena do konce pátého měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla 
účinnosti nová sazba daně, tedy do 31. 8. 2020. Podle § 122a odst. 2 zákona o spotřebních daních se tato jednotková balení 
až do dne zničení, samozřejmě pokud jsou skladována výše popsaným způsobem, nepovažují za tabákové výrobky značené 
nesprávným způsobem.

Zelená nafta

Dřívější novelou zákona o spotřebních daních (zákonem č. 4/2019 Sb.) došlo v loňském roce u nároku na vrácení části 
spotřební daně z motorové nafty spotřebované pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese 
(dále jen „zelená nafta“) mimo jiné i ke změně délky zdaňovacího období. Zemědělští podnikatelé a osoby provádějící 
hospodaření v lese dle lesního zákona si mohli od roku 2019 místo dlouhodobě zavedeného měsíčního zdaňovacího 
období nově uplatňovat nárok na vrácení daně za zdaňovací období kalendářní čtvrtletí, u zemědělských podnikatelů pak 
za zdaňovací období kalendářní rok. 

Zákonná lhůta pro uplatnění nároku (pro podání daňového přiznání) na vrácení daně ze zelené nafty byla stanovena do 
konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. 
Podnikatelské subjekty, kterým vznikl nárok na vrácení daně ze zelené nafty za kalendářní rok 2019, případně za poslední 
kvartál roku 2019, si tedy mohly tento nárok uplatnit nejpozději do dne 31. 5. 2020. Pokud v této lhůtě nebyl nárok na vrácení 
daně uplatněn, tento nárok jim ze zákona zanikl. 

Vyhlášením nouzového stavu a v návaznosti na něj přijetím řady opatření došlo v některých případech k situacím personální 
nedostatečnosti u relevantních podnikatelských subjektů a nebyla subjekty dodržena zákonem stanovená lhůta pro 
uplatnění nároku na vrácení daně. Daňová přiznání byla v řadě případů podána až po 31. květnu 2020. Jelikož uplynutím 
lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně nárok zanikl, neměly celní úřady jinou možnost, než nároky na vrácení spotřební 
daně ze zelené nafty uplatňované v daňových přiznáních podaných po lhůtě daňovým subjektům nepřiznat. 

Řešením této, pro zemědělské podnikatele a osoby provádějící hospodaření v lese nepříjemné, situace byla právě novela 
zákona o spotřebních daních (zákon č. 229/2020 Sb.). 

Osobám, které si nepodaly do 31. 5. 2020 daňové přiznání, respektive neuplatnily si v zákonné lhůtě nárok na vrácení daně 
ze zelené nafty za poslední čtvrtletí roku 2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí skutečné spotřeby) nebo za celý rok 
2019 (osoby prokazující spotřebu evidencí využití půdy nebo evidencí hospodářských zvířat), dostaly ještě jednu šanci (viz 
Čl. II bod. 1. přechodná ustanovení zákona č. 229/2020 Sb.), novou lhůtu, kdy tento nárok mohly uplatnit. A to kdykoliv od 
1. 5. 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti novely, což bylo do úterý 12. 5. 2020. I přesto několik subjektů nárok uplatnilo 
až po skončení prodloužené lhůty.

Nutno podotknout, že změny v oblasti tabáku a piva jsou pouze „dočasné“ a de facto budou použity pouze v tomto 
kalendářním roce v souvislosti se vzniklou krizovou situací, a tedy pozbývají k určitému datu platnosti. Změny v oblasti 
tzv. „zelené nafty“ byly přijaty ve formě přechodných ustanovení, a tedy se rovněž týkají výhradně tohoto kalendářního 
roku.

3

4

„Koronavirové“ změny zákona o spotřebních daních
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková
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Zelená nafta a zákon č. 299/2020 Sb. 

Následnou a „trvalejší“ změnu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů přinesl zákon  
č. 299/2020 Sb., ze dne 16. června 2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS CoV-2 (dále jen „zákon č. 299/2020 Sb.“), který mimo jiné v rámci podpory zemědělského podnikání zkracuje dobu mezi 
okamžikem vzniku nároku na vrácení daně ze zelené nafty podle § 57 zákona o spotřebních daních a okamžikem, kdy jsou 
předmětné finanční prostředky připsány na účet dotčeného zemědělského podnikatele.

Tohoto cíle bylo možné dosáhnout zkrácením tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání podle § 57 odst. 19 zákona 
o spotřebních daních na straně podnikatelského subjektu nebo zkrácením šedesátidenní lhůty pro vrácení vratitelného 
přeplatku podle § 57 odst. 21 zákona o spotřebních daních na straně správce daně, případně kombinací těchto možností.

Vzhledem k předvídatelnosti podnikatelského prostředí, stabilitě daňového systému a vzhledem k nutné časové rezervě na 
aktualizaci údajů ve veřejných evidencích, které vstupují do výpočtu vratek daně v daňových přiznáních k uplatnění nároku 
na vrácení daně, bylo zvoleno řešení, přinášející zkrácení výše uvedené doby pouze časovým omezením lhůty na vrácení 
vratitelného přeplatku na straně správce daně ze stávajících 60 kalendářních dnů po vyměření nebo doměření nároku na 
vrácení daně na

a)  40 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání, 
v případech, kdy se výsledek vyměření nebo doměření neoznamuje, nebo

b)  15 kalendářních dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru v ostatních případech 
(pokud se stanovená daň odchyluje od daně tvrzené nebo pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností nebo byla 
zahájena daňová kontrola).

Pro lhůtu pro vrácení vratitelného přeplatku, jejíž běh započal přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 299/2020 Sb., se 
použije § 57 odst. 21 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona 
č. 299/2020 Sb..

Zmíněná změna ve věci lhůt týkajících se vrácení vratitelného přeplatku tak reflektuje změnu, která je již předmětem novely 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. MOJE daně), kde u daňových odpočtů dochází 
k zavedení odlišné (kratší) lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku vzniklého na základě konkludentního vyměření daně.
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Dne 14. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (dále jen „zákon č. 343/2020 Sb.“).

Tímto zákonem se mění zákon o daních z příjmů, zákon o spotřebních daních, zákon o DPH, zákon o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a zákon o zvláštních řízeních soudních. Účinnost změn přijatých tímto zákonem je dělená, 
převážná většina změn vstupuje v účinnost k 1. 9. 2020.

Zákon o dani z přidané hodnoty
V části třetí zákona č. 343/2020 Sb. jsou stanoveny změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen 
„ZDPH“). Jedná se zčásti o změny vyvolané novelou směrnice 2006/112/ES (Směrnice Rady EU č. 2018/1910, kterou se 
mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty 
pro obchod mezi členskými státy) a nařízení Rady č. 282/2011 (Prováděcí nařízení Rady EU č. 2018/1912, kterým se mění 
prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011 pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství). 

Změny ZDPH se týkají zejména obchodování se zbožím mezi členskými státy:

Řetězové dodávky
Do § 7 ZDPH byla doplněna pravidla pro řetězové dodávky, konkrétně kterému dodání zboží z několika po sobě jdoucích 
dodání v řetězci, spojených pouze s jednou přepravou zboží, má být přiřazena tato přeprava zboží, a tím i osvobození od 
daně.

Režim skladu uvnitř území EU
Do § 18 ZDPH byla vložena pravidla pro dodání zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území EU (call-off 
stock). Tato nová pravidla doplňují dosavadní přemístění zboží do jiného členského státu a stanoví podmínky, za nichž se 
osoba povinná k dani, která uskutečňuje přemístění zboží, nemusí ve státě určení zboží registrovat k DPH. Součástí těchto 
podmínek jsou poměrně rozsáhlé administrativní povinnosti, které jsou upraveny čl. 54a nařízení Rady 282/2011 ve znění 
nařízení 2018/1912.

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
Do § 64 ZDPH byla doplněna upravená pravidla pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Kromě 
změn vyvolaných zpřesněním směrnice 2006/112/ES ve znění směrnice 2018/1910/EU se jedná zejména o náročnější 
prokazování přepravy zboží do jiného členského státu. Přeprava má být prokazována dokumenty stanovenými v čl. 45a 
výše uvedeného nařízení.
Tyto změny, které jsou pro členské státy závazné od 1. 1. 2020, se podařilo v ČR konečně přijmout k 1. 9. 2020. Plátci však 
mohli postupovat podle novely směrnice a novely nařízení již od 1. 1. 2020, na což upozorňovala začátkem r. 2020 informace 
GFŘ zveřejněná na internetových stránkách Finanční správy a na Účetním Portálu zde. Tato možnost je v konečné podobě 
zákona stanovena i v přechodných ustanoveních k novele ZDPH (čl. V odst. 2 písm. b). 

Zvláštní režim pro cestovní službu 
Od r. 2022 vstoupí v účinnost změny provedené tímto zákonem v § 89 ZDPH. Zatímco dosud přiznávaly cestovní kanceláře 
DPH pouze z uskutečněného plnění, nikoli z přijaté úplaty, od r. 2022 mají přiznávat daň i z přijaté úplaty. Přirážku, která 
tvoří základ daně u cestovní služby, budou vypočítávat pomocí koeficientu dle nového § 89 odst. 5 ZDPH.  

Znění novely ZDPH a dalších zákonů je možné nalézt na této adrese
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – Ministerstvo vnitra České republiky nebo na Účetním Portálu zde a zde.

Novelu směrnice je možné nalézt na této adrese
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1910&from=EN nebo na Účetním Portálu zde.

Novelu nařízení je možné nalézt na této adrese
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1912&from=EN nebo na Účetním Portálu zde.

Novela ZDPH a dalších  
zákonů ve Sbírce
Autor: Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Novela ZDPH a dalších zákonů ve Sbírce
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Daňový balíček 2020

17. 8. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-343-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-2155-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-343-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-2155-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-343-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-2155-x.html
https://www.codexisuno.cz/9KL
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-rady-eu-c-2018-1912-kterym-se-meni-provadeci-narizeni-eu-c-282-2011-pokud-jde-o-nektera-osvobozeni-od-dane-pro-plneni-uvnitr-spolecenstvi-118-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-rady-eu-c-2018-1912-kterym-se-meni-provadeci-narizeni-eu-c-282-2011-pokud-jde-o-nektera-osvobozeni-od-dane-pro-plneni-uvnitr-spolecenstvi-118-w.html
https://www.codexisuno.cz/9KM
https://www.codexisuno.cz/9KN
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-rady-eu-c-2018-1912-kterym-se-meni-provadeci-narizeni-eu-c-282-2011-pokud-jde-o-nektera-osvobozeni-od-dane-pro-plneni-uvnitr-spolecenstvi-118-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-rady-eu-c-2018-1912-kterym-se-meni-provadeci-narizeni-eu-c-282-2011-pokud-jde-o-nektera-osvobozeni-od-dane-pro-plneni-uvnitr-spolecenstvi-118-w.html
https://www.codexisuno.cz/9KO
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-k-novele-zakona-o-dph-s-planovanou-ucinnosti-od-1-1-2020-1886-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-343-2020-sb-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-2155-x.html
https://www.codexisuno.cz/9KP
https://www.codexisuno.cz/9KQ
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
https://www.ucetni-portal.cz/zakony/
https://www.ucetni-portal.cz/informace-gfr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1910&from=EN
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1912&from=EN
https://www.ucetni-portal.cz/provadeci-narizeni-rady-eu-c-2018-1912-kterym-se-meni-provadeci-narizeni-eu-c-282-2011-pokud-jde-o-nektera-osvobozeni-od-dane-pro-plneni-uvnitr-spolecenstvi-118-w.html
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ONLINE ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
s Pěvou Čoukovou a hosty: 

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Alice Šrámková FCCA, Ing. Libor Vašek, Ph.D.

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 25. 11. 2020 v Bohuňovicích <<

PRŮBĚŽNĚ PROBÍHÁ CELÝ ROK

53 % NATOČENO PRŮBĚŽNĚ NAPLŇUJEME

Den Datum Lektor a téma Den Datum Lektor a téma

1.
26. 2. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Poslání, uživatelé, vypovídací schopnost 
účetnictví, koncepční rámec českého účet-
nictví a IFRS, regulace účetnictví v EU a v ČR

9. 30. 9. 2020
Ing. Alice Šrámková FCCA
Deriváty, cenné papíry z pohledu aktiv 
i pasiv

2.
27. 2. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

10. 1. 10. 2020
Ing. Alice Šrámková FCCA 
Vykazování výnosů, odložená daň, cash flow

3.
22. 4. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Pohledávky, opravné položky, odpisy 
pohledávek, insolvence

11. 26. 10. 2020
Ing. Pěva Čouková
Inventarizace krok za krokem, podstatné 
skutečnosti k účetnictví

4.
23. 4. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Cizí měna v účetnictví – kurzové rozdíly

12. 27. 10. 2020
Ing. Pěva Čouková
Účetní závěrka, výkazy, příloha

5.
26. 5. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková 
Zásoby, banka, pokladna 

13. 23. 11. 2020
Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
IFRS – vybrané oblasti a hlavní rozdíly vůči 
českým předpisům

6.
27. 5. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Rezervy, opravné položky k veškerému 
majetku

14. 24. 11. 2020
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Konsolidace, co by Vám nemělo uniknout

7.
29. 6. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Vlastní kapitál

15. 25. 11. 2020
Ing. Pěva Čouková
Přeměny

8.
30. 6. 2020

JIŽ PROBĚHLO

Ing. Pěva Čouková
Operace s obchodním závodem

15. 25. 11. 2020 Závěrečný test

https://ucto-academy.cz/


#10 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

19. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 43 m
in

MIMOŘÁDNÁ 
POMOC

ZDARMA

ÚČETNÍ MĚSÍČNÍK INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 8–9/2020
Vydáno: 4. 9. 2020 v Bohuňovicích. Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | tel.: 585 389 003, infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Spotřební daň – můžu se bez ní 
obejít?

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Ing. Pěva Čouková

18. 6. 2020

WEBINÁŘ

1 h 23 m
in

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD Pod pokličkou úspěšných 

daňových a účetních kanceláří – 
Daňový specialista 
Ing. Pěva Čouková
a hosté

28. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 54 m
in

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Společenská smlouva, stanovy 
a zakladatelská listina - co musíte 
vědět o těchto dokumentech 
Mgr. Jan Šafránek
Ing. Pěva Čouková

21. 5. 2020

WEBINÁŘ

1 h 48 m
in

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Novinky poslední doby, které je 
třeba znát 

24. 6. 2020

WEBINÁŘ

1 h 36 m
in

Ing. Ivana Pilařová
Ing. Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLDDPH služby z jiných  

členských států 

9. 7. 2020

WEBINÁŘ

1 h 28 m
in

Ing. Jiří Klíma
Ing. Pěva Čouková

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-10-mimoradne-vysilani-s-pevou-vsichni-slibuji-my-zdrojujeme-19-05-2020-19-00-181-V.html
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-spotrebni-dan-muzu-se-bez-ni-obejit-18-06-2020-19-00-185-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-pod-poklickou-uspesnych-danovych-a-ucetnich-kancelari-danovy-specialista-28-05-2020-19-00-182-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-spolecenska-smlouva-stanovy-a-zakladatelska-listina-co-musite-vedet-o-techto-dokumentech-host-mgr-jan-safranek-21-05-2020-19-00-173-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-posledni-doby-ktere-je-treba-znat-24-06-2020-19-00-186-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-sluzby-z-jinych-clenskych-statu-09-07-2020-19-00-188-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

