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TŘETÍ NOVELA ZÁKONA O DPH 

PŘIJATA 

Poslední ze tří novel zákona o DPH, kterou 

Senát v prosinci vrátil Poslanecké 

sněmovně s připomínkami, byla 

v pozměněné podobě schválena a 31. 12. 

2014 vyhlášena pod číslem 360/2014 ve 

Sbírce zákonů. O obsahu této novely jsme 

naše klienty již informovali v předchozích 

daňových novinkách. Nicméně v rámci 

pozměňovacích návrhů Senátu došlo 

k odložení účinnosti dočasného režimu 

přenesení daňové povinnosti („PDP“) na 

1. 4. 2015, resp. 1. 9. 2015 u cukrové řepy. 

Dále došlo k odložení účinnosti změn 

týkajících se dodání a nájmu vybraných 

nemovitých věcí na 1. 1. 2016.  

NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH 

DANÍCH 

Koncem roku 2014 nabyla účinnosti 

rozsáhlá novela zákona o spotřebních 

daních, která mimo jiné mění pravidla 

nakládání s vybranými minerálními oleji. 

Jejím cílem je preventivně působit a bránit 

daňovým podvodům na spotřební dani 

spočívajícím v nedovoleném přimíchávání 

nezdaněných zvláštních minerálních olejů 

do běžných pohonných hmot, zejména 

nafty.  

Novela zavádí zvláštní registr osob 

nakládajících s těmito vybranými 

minerálními oleji a vztahuje se na jejich 

výrobce, distributory i koncové spotřebitele. 

Povinnost registrace je nicméně povinná 

pouze pro osoby, které nakládají s oleji 

volně loženými či v baleních větších než 220 

litrů. Změna by tak měla dopadnout co 

nejméně na malé distributory a spotřebitele. 

Přechodná ustanovení novely umožňují 

splnit registrační povinnost nejpozději do 

1. dubna 2015. 

LEPŠÍ PROVÁZANOST ZÁKONA O 

DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

S OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM 

Pod číslem 23/2015 Sb. vstoupila 5. 2. 2015 

v platnost novela zákona č. 338/1992 Sb., o 

dani z nemovitých věcí revidující a 

zpřesňující některá ustanovení zákona 

k docílení většího souladu a provázanosti s 

novým občanským zákoníkem. Novela 

zpřesňuje vymezení předmětu daně 

z pozemků, ze staveb a z jednotek (bytů). V 

té souvislosti u jednotek zavádí pojem 

„zdanitelné jednotky“ (jedná se o nově 

dokončenou či užívanou jednotku). Dále 

pro účely zákona novela upřesňuje 

vymezení stavebního pozemku, jímž se 

bude rozumět pozemek určený k zastavění, 

na němž se dosud nenachází žádná 

zdanitelná stavba. Novela také narovnává 

podmínky pro přiznání osvobození od daně 

z pozemků v případech, kdy je osvobození 

vázáno na zastavění pozemku stavbou 

podle stavebního zákona užívanou v 

souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo 

kolaudačním souhlasem speciálního 

stavebního úřadu k veřejné dopravě. 

Dochází i ke sjednocení terminologie 

zákona s terminologií daňového řádu (např. 

vyměření daně je nahrazeno stanovením 

daně a další změny nastávají i u označení 

zdaňovacího období či pokuty za opožděné 

tvrzení daně). 

Poplatníci se musí pro správné plnění 

daňových povinností za období 2016 

seznámit zejména s upraveným vymezením 

předmětu daně a novou terminologií. Nová 

úprava by nicméně neměla znamenat 

zvýšení administrativní zátěže související 

s výpočtem a placením daně. 

OMEZENÍ ZNEUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE O 

MATEŘSKÝCH A DCEŘINÝCH 

SPOLEČNOSTECH  

Rada EU přijala v lednu 2015 novelu 

směrnice 2011/96/EU o mateřských a 

dceřiných společnostech. Tato směrnice 

upravuje osvobození podílů na zisku 

vyplácených dceřinými společnostmi jejich 

mateřským společnostem od srážkové daně 

a zamezení dvojímu zdanění takových 

příjmů.  

Lednová novelizace má za cíl omezit 

zneužívání této směrnice a ukládá 

členským státům EU odpírat výhody 

vyplývající ze směrnice společnostem, které 

vykazují transakce bez řádných 

ekonomických důvodů a jejich hlavním 

důvodem je získání daňové výhody, což by 

bylo v rozporu s cíly směrnice.  

ČR musí na základě této novelizace do 

31. 12. 2015 vytvořit a uvést v účinnost 

zákonné předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí. Daňoví poplatníci 

tak další důvod k tomu, aby byli schopni 

správci daně prokázat, že vykazované 
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transakce se ve skutečnosti uskutečnily a 

mají ekonomické opodstatnění. 

FATCA 

V návaznosti na příslušnou mezinárodní 

smlouvu uzavřenou mezi ČR a USA a 

právní předpis USA o oznamování 

informací o zahraničních účtech (Foreign 

Account Tax Compliance Act), byl 

29. 12. 2014 vyhlášen zákon č. 330/2014 Sb., 

o výměně informací o finančních účtech se 

Spojenými státy americkými pro účely 

správy daní. 

Tato výměna zahrnuje jak shromažďování a 

předávání informací o finančních účtech 

daňových rezidentů USA českými 

finančními institucemi, jejich oznamování 

správci daně a předávání těchto informací 

příslušným kontaktním orgánům USA, tak i 

postup opačný, tedy přijímání informací o 

finančních účtech daňových rezidentů 

České republiky v USA příslušnými 

českými orgány. Zákon ukládá též 

povinnosti související s platbami 

neúčastnícím se finančním institucím a 

upravuje možnost uložení pokuty za 

nesplnění povinností nepeněžité povahy 

českým finančním institucím. Tento zákon 

nabyl účinnosti 13. 1. 2015 

DOHODY O VÝMĚNĚ DAŇOVÝCH 

INFORMACÍ S BAHAMAMI A 

COOKOVÝMI OSTROVY 

Poslanecká sněmovna schválila dohodu s 

Bahamským společenstvím o výměně 

informací v daňových záležitostech. 

Zároveň byla v Aucklandu podepsána 

dohoda o výměně informací v daňových 

záležitostech i s Cookovými ostrovy, která 

bude teprve procházet ratifikačním 

procesem. Tyto smlouvy slouží k posílení 

vzájemné výměny informací s jurisdikcemi 

s preferenčním daňovým režimem a 

odhalování daňových úniků a podvodů.  

POVINNOST USKUTEČŇOVAT 

DAŇOVÁ PODÁNÍ ELEKTRONICKY 

Od 1. 1. 2015 vznikla v souladu s § 72 odst. 

4 daňového řádu všem vlastníkům 

datových schránek a subjektům, které musí 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 

povinnost uskutečňovat veškerá tzv. 

formulářová podání správci daně výhradně 

v elektronické formě. Jedná se např. o 

přihlášky k registraci, oznámení o změně 

registračních údajů, řádná i dodatečná 

daňová přiznání, hlášení, vyúčtování apod. 

Samotné elektronické podání ve formátu 

xml je možné učinit datovou zprávou 

podepsanou uznávaným elektronickým 

podpisem nebo s ověřenou identitou 

podatele způsobem, kterým se lze přihlásit 

do datové schránky (obě možnosti nabízí 

např. aplikace EPO Finanční správy) nebo, 

odeslanou prostřednictvím datové 

schránky adal.  

Případným nedodržením této povinnosti 

vzniká daňovému subjektu povinnost 

uhradit pokutu minimálně ve výši 2 tisíc 

korun do 30 dnů ode dne oznámení 

platebního výměru správcem daně. 

GFŘ ZVEŘEJNILO NOVÁ VÝKLADOVÁ 

STANOVISKA K ZÁKONU O DANÍCH 

Z PŘÍJMŮ 

Generální finanční ředitelství (GFŘ) 

zveřejnilo 10. 2. 2015 na svých webových 

stránkách Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému 

postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, kterým nahradilo Pokyn D-6 

platný od roku 2011. GFŘ tak podává 

vysvětlující výklad k vybraným 

ustanovením zákona o daních z příjmů. 

Tento pokyn je možné použít i za zdaňovací 

období, které započalo v roce 2014.  

GFŘ VYMEZILO POKYNEM PRAVIDLA 

PRO PROMÍJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DANĚ 

Ve snaze sjednotit rozhodování o nově 

umožněných žádostech o individuální 

prominutí příslušenství daně, vymezuje 

GFŘ pokynem D-21 skutečnosti, v jejichž 

faktickém naplnění lze spatřovat důvody, 

pro které je dle zákonné úpravy možné 

prominout příslušenství daně. Od 1. 1. 2015 

mají poplatníci možnost požádat správce 

daně o prominutí penále a úroků z 

prodlení. Prominout penále však lze jen v 

případech, kdy bylo penále oznámeno 

platebním výměrem počínaje 1. 1. 2015. 

Obdobně mohou být prominuty pouze ty 

úroky z prodlení, které vznikly od 

1. 1. 2015.  

ZMĚNA PODMÍNEK OZNAČENÍ 

NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE  

Dochází k rozšíření kritérií GFŘ, kterými se 

plátce DPH označuje jako „nespolehlivý 
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plátce“. Nově je za nespolehlivého 

považován i plátce, který uvedl nepravdivé 

či neúplné informace k registraci k DPH. 

Správce daně musí při rozhodování o 

označení nespolehlivého plátce posoudit 

veškeré objektivní okolnosti, které vedly 

k plátcovu pochybení. Neměl by tedy takto 

automaticky postihovat běžné plátce, kteří 

se dopustili pouze neúmyslné chyby, a 

spíše zvolit jinou formu nápravy, např. 

výzvu či posečkání úhrady daně. 

 

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  ajuric@ksb.cz 

Tomáš Lízner tlizner@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 
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