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Novinky v oblasti EET a zákona 

o DPH 

Vláda dne 13. června 2018 schválila 

přepracovaný návrh novely zákona 

o elektronické evidenci tržeb. Jeho součástí 

je i návrh na přeřazení některých plnění do 

10% sazby DPH.  

Návrh novely zákona obsahuje mj. zvláštní 

tzv. off-line režim pro neplátce DPH 

s nízkými příjmy v hotovosti do 200 tis. Kč 

za posledních 12 měsíců, kteří mají 

maximálně dva zaměstnance, jsou 

poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, 

popřípadě poskytovatelem zdravotních 

služeb hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění, a to bez ohledu na právní formu. 

Tento zvláštní režim pak spočívá v tom, že 

uvedení drobní podnikatelé budou vydávat 

účtenky ve formě předtištěného bloku, 

který je k dispozici na finančních úřadech. 

Jednou za čtvrtletí pak tito podnikatelé 

budou zasílat speciální formulář 

s přehledem tržeb a počtu vydaných 

(případně stornovaných) účtenek správci 

daně.  

Novela vrací povinnost uvádění DIČ na 

účtenkách (ovšem za předpokladu, že 

součástí DIČ není rodné číslo poplatníka). 

Drobní podnikatelé si budou moci vybrat, 

zda chtějí evidovat tržby v off-line režimu 

nebo elektronicky. Pokud by v zvolili druhý 

způsob evidence tržeb, budou povinni 

pořídit si elektronické zařízení s on-line 

přístupem. 

Mezi další změny schválené v rámci novely 

zákona o EET se řadí snížení DPH 

u vodného, stočného a u některých 

odborných a stravovacích služeb. Výrazné 

snížení sazby DPH z 21 % na 10 % je 

navrženo např. u kadeřnických a holičských 

služeb, úprav a oprav oděvů a textilních 

výrobků a u prodeje točeného piva. Snížení 

sazby z 15 % na 10 % by se pak mělo 

projevit i u dodání řezaných květin.  

Pokud bude novela přijata a zveřejněna ve 

Sbírce zákonů do 31. 12. 2018, mohla by 

poslední vlna EET odstartovat 1. července 

2019. Totéž platí i pro snížení sazeb DPH 

u vybraných služeb a dodání zboží.  

Rozšíření informační povinnosti 

dle zákona proti praní špinavých 

peněz 

Dlouho připravovaná novela daňového 

řádu, která má za cíl rozšíření informační 

povinnosti vůči správcům daně, nabyla 

účinnosti dne 5. června 2018.  

Novela na základě evropské směrnice  

DAC 5 zavádí povinnost bank, spořitelních 

a úvěrních družstev, platebních institucí 

a poskytovatelů platebních služeb, 

advokátů a daňových poradců poskytovat 

správcům daně údaje vyplývající ze zákona 

o boji proti praní špinavých peněz. 

Správce daně tedy bude moci požadovat 

informace o zmocněncích oprávněných 

nakládat s penězi na bankovních účtech, 

o osobách, které prostředky na účet vložily, 

o příjemcích plateb a o pronajatých 

bezpečnostních schránkách. Správce daně 

bude také oprávněn vyžádat si informace a 

dokumenty od uvedených institucí 

v případě daňové kontroly klienta. 

Prolomení mlčenlivosti bank v souvislosti 

s novelizovaným daňovým řádem bude 

platné na mezinárodní i vnitrostátní úrovni.  

Advokáti, daňoví poradci a však budou 

povinno poskytovat předmětné informace 

pouze pro účely mezinárodní spolupráce 

při správě daní, a to v rozsahu stanoveném 

evropskou směrnicí DAC 5.  

Digitální měny – jejich 

vykazování a účtování 

Vzhledem k tomu, že prozatím není úprava 

účtování ani vykazování digitální měny 

součástí českých ani unijních právních 

předpisů, vydalo Ministerstvo financí ČR 

(MF) sdělení týkající se této problematiky. 

Digitální měna je digitálním nositelem 

hodnoty a je charakterizována jako 

nehmotné aktivum, které je elektronicky 

vytvořeno a uloženo. Z právního hlediska 

nelze digitální měnu považovat za měnu 

jako takovou.  

Ať je motiv držby digitální měny jakýkoliv, 

je nutné dodržovat správný a přehledný 

postup při jejich účtování a vykazování. 

Z tohoto důvodu ve svém sdělení 
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doporučuje, aby bylo o digitální měnách 

účtováno jako o zásobě „svého druhu“ 

podle § 9 vyhlášky č. 500 pro podnikatele.  

Ocenění digitální měny jako zásoby je pak 

odvozeno od způsobu jejího pořízení 

v souladu se zákonem o účetnictví. 

V souvislosti se sestavením účetní závěrky 

se provádí inventarizace digitální měny 

stejně jako u dalších složek aktiv. V rámci 

inventarizace je pak třeba doložit 

příslušnou evidenci, např. dokumentaci 

stavu virtuální peněženky.  

Při sestavování rozvahy se digitální měna 

dle sdělení vykazuje jako součást položky 

„C.I.2. Nedokončená výroba“, „C.I.3.1. 

Výrobky“ nebo „C.I.3.2. Zboží“. Podle 

vyhlášky je však možné digitální měnu 

uvést odděleně od ostatních položek zásob. 

Součástí přílohy účetní závěrky by pak 

měla být podle MF informace o účelu 

nabytí a držení digitální měny. 

GDPR v souvislosti se zdaněním 

mezd 

Generální finanční ředitelství vydalo 

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti, 

které by mělo napomoci zaměstnavatelům 

vypořádat se s problematikou GDPR 

v souvislosti se zdaněním mezd. 

Podle sdělení je plátce daně (tedy 

zaměstnavatel) oprávněn uchovávat 

podklady týkající se mzdové agendy 

a povinností vyplývajících ze zákona. 

V těchto případech nepotřebuje souhlas 

zaměstnance. Je však nutné zdůraznit, 

že se jedná pouze o uchování a zpracování 

dat, které přesně vymezuje zákon o daních 

z příjmů.  

Konkrétní požadavky jsou pak zahrnuty 

v § 38l zákona o daních z příjmů, jedná 

se například o prokazování nároku 

na uplatnění nezdanitelných částí základu 

daně, slev na dani a daňového zvýhodnění 

na dítě. 

Pořizuje-li zaměstnavatel kopie příslušných 

dokladů, měl by podle sdělení zakrýt údaje, 

které jsou nepotřebné pro daňové účely, 

popřípadě by si měl zajistit souhlas 

zaměstnance se zpracováním osobních 

údajů.  

V souvislosti s ochrannou osobních údajů 

je zaměstnavatel povinen přijmout 

dostatečná opatření zabraňující 

případnému zneužití osobních údajů.  

ČNB zvýšila opět úrokové sazby 

V druhé polovině měsíce června rozhodla 

bankovní rada ČNB o dalším zvýšení 

úrokových sazeb.  

Pro dvoutýdenní repo operace nově platí 

zvýšení úrokové sazby z 0,75 % na 1,00 %. 

Lombardní sazba se pak zvýšila z 1,50 % 

na 2,00 %. Diskontní sazba však zůstává 

na konstantní úrovni 0,05 %, a to už 

od roku 2012. 

Úrokové sazby jsou platné od 28. června 

2018. V případě prodlení s úhradou daně se 

tedy od 1. července 2018 aplikuje úrok 

z prodlení ve výši 15 % p.a. 

 

 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze 

základní informace, které v žádném 

případě nemohou nahradit plné znění 

příslušných právních předpisů. Informace 

uvedené v těchto Daňových novinkách 

nejsou právní radou nebo stanoviskem. 

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 

nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity 

či jednání vzniklé v důsledku informací 

v tomto vydání obsažených.  

V případě potřeby podrobnějších informací 

a při řešení konkrétních problémů se 

laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového 

poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc 

Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme 

podrobnější informace k výše uvedené 

problematice. 

 

Daňové novinky Vám zasíláme jako 

obchodnímu partnerovi advokátní 

kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud 

si nepřejete, aby Vám byly nadále 

doručovány, můžete se odhlásit zde: 

http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn. 

 

http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn
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Kontakty na daňový tým KŠB: 

tel. č.: 224 103 316 

Pavla Blažková  pblazkova@ksb.cz 

Ema Conevová econevova@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Lenka Miltáková lmiltakova@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 
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