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NOVÉ  NÁVRHY ZÁKONŮ  

Novela zákona o účetnictví 

Do Poslanecké sněmovny byl předložen 
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
účetnictví“), sněmovní tisk č. 17/0. Novela 
zákona o účetnictví mimo jiné nově definuje 
v § 37 a §37a porušení povinností podle 
zákona o účetnictví jako správní delikty  a 
upravuje také maximální výši pokut za 
jednotlivé druhy přestupků.  

 

SDĚLENÍ MF 

 

Ministerstvo financí vydalo informace 
daňovým subjektům k řešení důsledků 
povodní z pohledu daní. V souvislosti 
s povodněmi, které zasáhly Českou 
republiku v srpnu 2010 vydalo Ministerstvo 
financí informace, podle kterých správci 
daně budou postupovat vstřícně a ve 
vzájemné součinnosti s povodněmi či 
záplavami postiženými fyzickými a 
právnickými osobami. Předpokladem k 
takovému postupu je, aby daňový subjekt 
neprodleně oznámil postižení povodní 
nebo záplavou místně příslušnému 
finančnímu úřadu.  

 

Poplatníci, kteří byli povodněmi zasaženi, 
mohou svého místně příslušného správce 
daně požádat o posečkání s placením daně 
z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. 
Správce daně může na žádost stanovit 
zálohy na daň jinak či od nich zcela upustit. 
Dále budou tyto fyzické či právnické osoby 
osvobozeny od správních poplatků 
souvisejících s úkony v daňovém řízení. 
Osvobozené jsou také finanční a jiné dary 
poskytnuté v souvislosti s postižením 
povodněmi, a to od daně darovací. Dar 
poskytnutý prostřednictvím dárcovské SMS 
je osvobozen od DPH.  

 

V případě, že osobě postižené povodněmi 
vzniknou sankce plynoucí z neplnění 
placení daní, budou takové sankce těmto 
osobám dle pokynu D-330 prominuty. 
Prominout lze zcela nebo částečně také daň 
dědickou, daň darovací a daň z převodu 
nemovitostí při řešení důsledků živelních 

pohrom z důvodu odstranění tvrdosti. Při 
řešení důsledků živelních pohrom je 
v pravomoci obce osvobodit poplatníky od 
daně z nemovitostí obecně závaznou 
vyhláškou, která nabude účinnosti nejdéle 
do 31. března roku následujícího po 
zdaňovacím období, v němž k povodním 
došlo. Nejdéle je osvobození možné 
stanovit na dobu 5 let. 

 

Dne 20. srpna 2010 Ministerstvo financí 
zveřejnilo podmínky, za kterých je možno 
uplatnit hodnotu darů poskytnutých 
osobám postiženým povodněmi jako 
nezdanitelnou část základu daně z příjmů. 

 

Z JUDIKATURY 

 

Soudní dvůr Evropských společenství 
(ESD) vydal v červenci 2010 rozhodnutí 
k aplikaci DPH u faktur za dodání zboží 
nebo poskytnutí služby, které obsahují 
chybný údaj, jež není v souladu se všemi 
podmínkami, které ukládají čl. 167, čl. 178 
písm. a) bod 1 a čl. 226 směrnice Rady 
2006/112/ES (dále jen „směrnice“). ESD 
v případu z 15. července 2010, C-368/09 
Pannon Gép Centrum kft v. APEH 
posuzoval možnost uplatnění nároku na 
odpočet DPH na vstupu v případě, že 
přijatý daňový doklad nesplňoval všechny 
náležitosti podle čl. 226 směrnice a 
neprodleně vystavený opravený daňový 
doklad nezajišťoval nepřerušené číslování. 
Podle ESD má plátce daně nárok na 
odpočet DPH i v případě, kdy byl 
v okamžiku odpočtu přijat daňový doklad 
s chybnými údaji, pokud byly splněny 
hmotně právní podmínky pro takový 
odpočet. Dodá-li plátce správci daně 
následně vystavený a opravený daňový 
doklad ještě před vydáním jeho rozhodnutí, 
nemůže mu být nárok na odpočet DPH 
odepřen ani v případě, že číslování 
opraveného daňového dokladu nebylo 
v souvislosti s původním dokladem 
nepřerušené.  

 

_______________________________ 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze 
základní informace, které v žádném 
případě nemohou nahradit plné znění 
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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. 

 

 

Kontakty na daňový tým: 

tel. 224 10 33 16 

e-mail:   pblazkova@ksb.cz 

               dbucek@ksb.cz 

jcernohouz@ksb.cz 

 hnavratilova@ksb.cz 

  

  

 


