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ZÁKONNÁ OPATŘENÍ SENÁTU 

Ve Sbírce zákonů bylo pod číslem 
344/2013 Sb. zveřejněno Zákonné opatření 
Senátu, které od 1. ledna 2014 mění m.j. 
zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách 
a zákon o účetnictví a zákon o DPH, a to 
zejména v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva. V Senátu byla 
k vládnímu návrhu tohoto zákonného 
opatření přijata řada pozměňovacích 
návrhů.  

Dále bylo ve Sbírce zákonů pod číslem 
340/2013 Sb. vydáno Zákonné opatření 
Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí a 
Zákonné opatření Senátu, kterým se mění 
zákon o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění. 

Blíže Vás budeme o těchto novelách 
informovat v příštích Daňových novinkách 
KŠB 

 

RUČENÍ ZA DPH – ODKLAD APLIKACE 

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) 
zveřejnilo na webových stránkách Finanční 
správy informaci, že zatím nebude vyzývat 
příjemce zdanitelného plnění k úhradě 
DPH neodvedené jeho poskytovatelem 
z titulu úhrady za dané plnění na bankovní 
účet, který není zveřejněný v příslušném 
registru. Správci daně začnou vyzývat 
plátce, u kterých ručení ze zákona z výše 
uvedeného titulu vznikne, až po 1. lednu 
2014.  

V této souvislosti připomeňme, že původně 
mělo být ručení z titulu úhrady na 
nezveřejněný bankovní účet uplatňováno 
již od 1. dubna 2013. 

Ostatních titulů ručení se zmíněná 
informace netýká a příjemci zdanitelných 
plnění tak musí být nadále ostražití. 

 

RUČENÍ ZA DPH – ÚHRADY VE 

ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH 

GFŘ zveřejnilo na webových stránkách 
Finanční správy informaci, která se týká 
situací, kdy ve specifických případech není 
možno dodržet zákonnou podmínku 
úhrady úplaty za zdanitelné plnění za účet 
poskytovatele zdanitelného plnění, který je 
příslušným způsobem zveřejněn správcem 
daně. Jedná se zejména o případy, kdy 

poskytovatel zdanitelného plnění využívá 
služeb faktoringových společností či jiných 
subjektů zabývajících se správou, příp. 
vymáháním pohledávek. Dále jde o 
případy, kdy je úhrada plnění poskytována 
nepřímo např. přes notářskou či advokátní 
úschovu nebo je poskytována na vázaný 
účet.  

GFŘ v informaci uvádí podmínky, za 
kterých nebude ve výše uvedených 
případech aplikovat institut ručení. Tou 
hlavní podmínkou je průkazné doložení 
celá transakční stopy platby za dotčené 
zdanitelné plnění, tj. od příjemce 
zdanitelného plnění přes třetí subjekt až ke 
zveřejněnému účtu poskytovatele 
zdanitelného plnění. 

Informace GFŘ dále obsahuje podmínky, za 
kterých nebudou správci daně ručení za 
nezaplacenou DPH aplikovat v případech 
úhrad platební kartou, plateb v exekučním 
řízení a insolvenci a v případech sdružení a 
skupiny pro účely DPH.  

 

NOVELA ZÁKONA O DPH 

Novela zákona o DPH, která je součástí 
Zákonného opatření Senátu o změně 
daňových zákonů v souvislosti s 
rekodifikací soukromého práva a která 
nabude účinnosti od 1. ledna 2014, obsahuje 
řadu změn převážně legislativně 
technického charakteru. Jde zejména o 
uvedení terminologie zákona o DPH do 
souladu s tzv. rekodifikačními předpisy. 

V rámci legislativního procesu byly 
některými zákonodárci navrhovány úpravy 
zákona, které by zmírnily především 
administrativní dopady institutu ručení za 
nezaplacenou DPH (nevztahovalo by se na 
zdanitelná plnění, za něž úplata nepřekročí 
částku 700.000 Kč). Nicméně tyto návrhy 
nebyly přijaty a pravidla pro ručení se od 
Nového roku tudíž nezmění. 

 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE 

SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ OD ROKU 2014 

Od 1. ledna 2014 jsou všichni 
zaměstnavatelé povinni podávat 
předepsané tiskopisy pro orgány správy 
sociálního zabezpečení pouze elektronickou 
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cestou, tzn. prostřednictvím svých 
datových schránek, e-mailem opatřeným 
zaručeným elektronickým podpisem nebo 
přes veřejné webové rozhraní e-Podání. 

Povinnost podat předepsané tiskopisy 
pouze elektronicky se bude týkat již 
tiskopisů vztahujících se k roku 2013, 
jestliže lhůta pro jejich podání započala po 
31. prosinci 2013.  

Podrobné informace o elektronických 
podáních jsou k dispozici na webových 
stránkách ČSSZ v části e-Podání.  

_______________________________ 

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 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Alena Jurič  ajurič@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 


