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ZÁKON O PŘEMĚNÁCH A ZÁKON O 

ÚČETNICTVÍ 

Prezident republiky podepsal dne 
11. listopadu 2011 Parlamentem schválenou 
novelu zákona o přeměnách obchodních 
společností a družstev a souvisejících 
zákonů („novela zákona o přeměnách“). 
Novela nabývá účinnosti 1. ledna 2012. 

Tato rozsáhlá novela zákona o přeměnách 
výrazně usnadňuje přeshraniční fúze a 
ostatní přeměny společností. Dále 
sjednocuje českou úpravu s evropským 
právem, zjednodušuje informační 
povinnosti společností, nově umožňuje 
stanovit rozhodný den fúze do budoucna, 
upravuje  povinnost sestavit zahajovací 
rozvahu a komentář k ní a posiluje práva 
společníků a věřitelů. 

V souvislosti se schválením novely zákona 
o přeměnách došlo také k novelizaci zákona 
o účetnictví. Na nejvýznamnější změny 
týkající se účetního období, oblastí 
vztahujících se k přeměnám společností a 
vykazování oprav v účtování reaguje i 
novela prováděcí vyhlášky k zákonu o 
účetnictví, kterou se řídí podnikatelé 
(„Vyhláška“). 

Nově je možné prodloužit účetní období u 
nástupnické společnosti, společnosti 
rozdělované odštěpením či u přejímajícího 
společníka při převodu jmění v případech, 
kdy rozhodný den přeměny připadne do 
období 3 měsíců před skončením 
kalendářního roku nebo hospodářského 
roku a zároveň v tomto období dojde 
k zápisu přeměny společnosti do 
obchodního rejstříku. Účetní jednotka se 
dále může rozhodnout, že prodlouží své 
účetní období, bude-li rozvahový den 
stanoven ve lhůtě do 3 měsíců před 
počátkem běžného účetního období nebo 
do 3 měsíců po skončení běžného účetního 
období. Další novinkou je možnost zvolit 
jako účetní období hospodářský rok již při 
vzniku účetní jednotky a to i při přeměně 
společnosti, kdy jej může uplatnit 
nástupnická společnost, společnost 
rozdělovaná odštěpením nebo přejímající 
společník při převodu jmění.  

Návrh novely Vyhlášky by měl změnit  
metody účtování o přeměnách společností, 
např. pokud jde o účtování o ocenění při 

přeměnách společností, včetně 
přeshraničních fúzí, sestavení zahajovací 
rozvahy a dal.  

Novela zákona o účetnictví nabývá 
účinnosti 1. ledna 2012, stejně tak by měla 
nabýt účinnosti i Vyhláška. 

POKYN GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO 

ŘEDITELSTVÍ 

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) 
vydalo dne 2. listopadu 2011 Pokyn GFŘ-D-
5, který stanoví postup správců daně při 
realizaci institutu ručení v daňovém řízení. 

V textu pokynu je uveden přehled úprav 
zákonného ručení s dopadem do daňového 
řízení podle jednotlivých právních 
předpisů. 

Zákonné ručení se týká 

- dárce u daně darovací a kupujícího 
jako nabyvatele nemovitosti u daně 
z převodu nemovitostí; 

- společníků obchodní společnosti i za 
daňové závazky společnosti 
(podrobněji jsou popsána pravidla 
ručení v případě změn v osobách 
společníků, při prohlášení konkursu na 
majetek společnosti, po zániku 
společnosti, před vznikem společnosti) 
podle obchodního zákoníku; 

- členů představenstva a dozorčí rady a. 
s. a jednatelů s.r.o. podle obchodního 
zákoníku; 

- tichého společníka podle obchodního 
zákoníku; 

- ručení za daňové závazky při 
přeměnách obchodních společností a 
družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a 
družstev; 

- ručení plátce, který je příjemcem 
zdanitelného plnění za nezaplacenou 
daň podle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

Dále je v pokynu popsáno postavení 
zákonného ručitele v daňovém řízení a 
postup správce daně vůči tomuto ručiteli. 

Od zákonného ručení je třeba odlišovat 
zajištění daně ručením na základě právních 
úkonů třetích osob. V těchto případech 
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postupuje správce daně obdobně jako u 
zákonného ručení. 

Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

Novela zákona o DPH 

Novela zákona o DPH, o které jsme 
informovali v  Daňových novinkách  9/2011, 
byla po zamítnutí Senátem opětovně 
schválena Poslaneckou sněmovnou a 
zaslána prezidentu republiky k podpisu. 
Od počátku roku 2012 tak začne platit 
snížená sazba daně ve výši 14 %, základní 
sazba zůstane neměnná ve výši 20 %. Od 
roku 2013 pak dojde ke sjednocení obou 
sazeb na 17,5 %. Do budoucna pochopitelně 
nelze vyloučit další změny. 

Důchodová reforma 

Poslanecká sněmovna schválila Senátem 
zamítnuté návrhy zákonů označovaných 
jako důchodová reforma. Jedná se o zákon 
o důchodovém spoření, zákon o 
doplňkovém penzijním spoření a zákon, 
kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o 
důchodovém spoření a doplňkovém 
penzijním spoření. Zákony by měly nabýt 
účinnosti 1. ledna 2013. Tyto zákony zavádí 
tzv. druhý pilíř důchodové reformy.  

Systém důchodového spoření doplňuje 
stávající systém povinného důchodového 
pojištění. Účast fyzických osob v tomto 
systému bude dobrovolná, nebude ji ale 
možné zrušit. V případě účasti fyzické 
osoby na důchodovém spoření u 
soukromých penzijních společností se sníží 
sazba pojistného placeného fyzickou 
osobou na povinné důchodové pojištění. 

Zavedením doplňkového penzijního 
spoření by mělo dojít k „uzamknutí“ 
stávajícího systému penzijního připojištění 
se státním příspěvkem. To znamená, že 
nebudou uzavírány nové smlouvy a jeho 
stávajícím účastníkům bude umožněno buď 
setrvání v tzv. transformovaném fondu, 
anebo dobrovolný přechod do nového 
doplňkového penzijního spoření.  

Účastníkům doplňkového penzijního 
spoření bude při splnění stanovených 
podmínek poskytován  státní příspěvek. 
Maximální výše státního příspěvku má činit 
2 760 Kč ročně. Stejnými pravidly se bude 
řídit poskytování státního příspěvku 

účastníkům stávajícího penzijního 
připojištění při přechodu do 
transformovaného fondu. 

Spolu s nově přijatými zákony je 
novelizován i zákon o daních z příjmů. Od 
daně z příjmů budou osvobozena plnění 
vyplácená z uvedených spoření fyzickým 
osobám. O příspěvky na doplňkové 
penzijní spoření si fyzická osoba bude moci 
snížit základ daně. Novela dále upravuje 
režim zdanění penzijní společnosti, fondů 
penzijní společnosti a institucí penzijního 
pojištění. 5% sazba daně bude platit pro 
zdanění penzijního fondu, fondu penzijní 
společnosti nebo instituce penzijního 
pojištění s výjimkou penzijní společnosti 
nebo obdobné společnosti obhospodařující 
fondy obdobné fondům penzijního 
pojištění. 

Zdravotnická reforma 

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a 
schválila zákon o zdravotních službách. 

Změny v zákoně o zdravotních službách se 
dotýkají i oblasti DPH, konkrétně 
novelizace ustanovení § 58 zákona o DPH, 
který upravuje osvobození zdravotnických 
služeb a zboží bez nároku na odpočet daně. 

Osvobozena od daně je taková 
zdravotnická služba, která je poskytována 
podle zákona o zdravotních službách, je 
poskytována poskytovatelem zdravotních 
služeb a je uvedena v oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. Zároveň 
se musí jednat o službu s léčebným cílem 
nebo s cílem chránit lidské zdraví, či o 
službu úzce s ní související. Zdravotní 
službu poskytnutou pro jiné účely (např. 
pro Policii ČR, soudy, aj. instituce) nelze od 
DPH osvobodit. 

Poskytovatelem zdravotních služeb je 
fyzická nebo právnická osoba, která má 
oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona o zdravotních 
službách. 

 

NOVÉ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 

V legislativním procesu se v současné době 
nachází šest smluv o výměně informací 
v daňových záležitostech. Jedná se o 
smlouvy sjednané s  Jersey, Ostrovem Man, 
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Guernsey, Panenskými ostrovy, 
Bermudami a San Marinem. Cílem těchto 
smluv je zvýšení efektivity výběru daní a 
daňové správy a omezení daňových úniků. 

Dne 27. října 2011 Ministerstvo financí 
sjednalo Smlouvu o výměně informací 
v daňových záležitostech s Kajmanskými 
ostrovy.  

_______________________________ 

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. 

Kontakty na daňový tým KŠB: 

tel. č.: 224 103 316 

Pavla Blažková  pblazkova@ksb.cz 

Dalibor Bucek  dbucek@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 


