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Smlouva o sociálním pojištění 

s Albánskou republikou 

Dne 20. ledna 2017 bylo ve Sbírce 

mezinárodních smluv publikováno sdělení 

o sjednání Smlouvy mezi Českou 

republikou a Albánskou republikou o 

sociálním pojištění. Smlouva vstoupila 

v platnost 1. února 2017. 

Cílem této smlouvy je upravit jednotné 

podmínky v oblasti sociálního zabezpečení, 

jelikož do doby před uzavřením smlouvy 

každý stát posuzoval nároky ze sociálního 

zabezpečení podle svých vnitrostátních 

předpisů. Smlouva zabraňuje vyloučení 

osob z pojištění, případně dvojímu pojištění 

ze stejné pracovní činnosti díky pravidlu 

„pay where you work“ (pojištění podle 

místa výkonu práce). Dále se stanovují 

pravidla pro vyslané pracovníky, kteří 

podléhají právním předpisům vysílajícího 

státu, pokud doba jejich vyslání nepřekročí 

24 měsíců, resp. 12 měsíců u OSVČ. 
 

Smlouva o zamezení dvojímu 

zdanění s Chilskou republikou 

Česká republika rozšířila okruh zemí, se 

kterými má uzavřenou smlouvu o 

zamezení dvojímu zdanění a zabránění 

daňovému úniku v oboru daní z příjmu a 

z majetku o  Chilskou republiku.  Smlouva 

vstoupila v platnost 21. prosince 2016 a její 

ustanovení se provádějí od 1. ledna 2017. 
 

Novela zákona o dani z přidané 

hodnoty ve Sbírce zákonů 

Ve Sbírce zákonů České republiky byla dne 

14. února 2017 publikována novela zákona 

o dani z přidané hodnoty pod číslem 

33/2017. V důsledku této novely dochází 

k přesunu položky zboží „noviny a 

časopisy“ z přílohy č. 3 do přílohy č. 3a 

tohoto zákona. Dochází tak ke snížení sazby 

DPH u novin a časopisů z 15 na 10 %. 

Přestože byla účinnost stanovena na 

1. ledna 2017, podle zákona č. 309/1999 Sb., 

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv nastává účinnost novely patnáctým 

dnem po jeho vyhlášení, tedy 1. března 

2017. Do té doby se uplatňuje původní 

první snížená sazba daně (15 %). 
 

Rozšiřují se možnosti prominutí 

pokut u kontrolního hlášení 

Generální finanční ředitelství vydalo dne 6. 

března 2017 dodatek k pokynu D-29, který 

upravuje prominutí pokut za nepodání 

kontrolního hlášení. Dodatek, který je 

účinný od 6. března 2017, má za cíl rozšířit 

okruh případů, kdy lze tyto pokuty 

prominout.  

Doposud bylo možné pokuty prominout, 

pokud nastaly tzv. ospravedlnitelné 

důvody jako špatný zdravotní stav 

daňového subjektu či jeho zástupce nebo 

živelní pohroma. Nově lze pokuty promíjet 

také v případech ojedinělého porušení 

povinností při podávání kontrolního 

hlášení, které bylo na výzvu správce daně 

napraveno. Ospravedlnitelné důvody je 

možné využít u pokut ve výši 10, 30 nebo 

50 tis. Kč. 

Za rok 2016 bude možné požádat správce 

daně o prominutí dvou pokut, za rok 2017 

maximálně jedné pokuty. 
 

Schválení novely zákona o 

mezinárodní spolupráci při správě 

daní 

Dne 8. března 2017 schválil Senát novelu 

zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 

spolupráci při správě daní.  

Cílem novelizace zákona je zejména 

dosažení automatické výměny informací o 

předběžných rozhodnutích a předběžných 

posouzeních, které se týkají převodních cen 

v rámci států Evropské unie. Jedná se o 

jeden z možných způsobů boje proti 

daňovým únikům.  

Tato novela byla již doručena prezidentovi 

k podepsání. V případě schválení 

prezidentem nabude zákon účinnosti od 

prvního dne kalendářního měsíce, jež bude 

následovat po dni jeho vyhlášení. 
 

Druhá etapa EET odstartovala 

Od 1. března 2017 začaly povinně evidovat 

tržby maloobchody a velkoobchody, 

například tedy supermarkety, trafiky, 

pojízdné prodejny, stánkaři, e-shopy nebo 

jiný zásilkový prodej. 
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Povinná evidence tržeb se nevztahuje na 

tržby z činnosti malého rozsahu tzv. 

minoritní činnosti, činnosti - které by měly 

evidenční povinnosti podléhat dříve než 

tržby z hlavní činnosti (např. prodej 

vlasových přípravků v rámci kadeřnických 

služeb apod.) Evidované tržby z minoritní 

činnosti nemusí podnikatel evidovat, 

pokud je tato činnost realizována ve stejné 

provozovně jako činnost hlavní, a zároveň 

tvoří maximálně 49 % z celkových plateb 

této provozovny a současně v této 

provozovně nepřevyšují částku 175 000 Kč 

za předchozí kalendářní rok. 

Třetí fáze elektronické evidence tržeb, která 

se bude povinně týkat ostatních činností, 

mezi které patří například taxislužby, 

železniční a silniční nákladní doprava a 

svobodná povolání (lékaři, právníci a další), 

započne povinně 1. března 2018. 
 
 

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 

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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