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Vážené dámy,  
vážení pánové,
zima to letos  
poněkud odbyla 
a  dost možná, že 
ani jara si příliš 
neužijeme, takže 
i  čas od  květno-
vého Newsletteru  

LERIKA do plného léta bude krátký. Ně-
komu chladnější období chybí, někdo je 
z letošního počasí nadšený, ale ani jedni 
ani druzí s tím stejně nemohou nic dělat. 
Takže nezbývá, než se s tím smířit a uží-
vat si toho, co je. A radovat se ze zpráv, 
které jsou dobré nebo aspoň nejsou 
špatné. Třeba z toho, že se nám podařilo 
přežít ve zdraví daňové přiznání. 

Dokonce to vypadá, že se po  le-
tech začíná dařit ekonomice. Na  rozdíl 
od  překotné přírody se trhy obnovují 
pomalu a  někteří skeptičtí ekonomové 
vidí na obzoru další krizi. Ale v nejbližších 
měsících se propouštět nebude a mnoho 
firem na tom bude lépe než před rokem. 

Někde v  pozadí tohoto mírného 
a  křehké optimismu se rýsuje otázka, 
jak se změní daně, daňové předpisy 
a vykazovací povinnosti. Koluje spousta 
fám a  naznačených možností. Některé 
v  zásadě pozitivní, jiné katastrofické 
a všechny nejisté. Jak to bude s kontrol-
ními výkazy? Bude skutečně zavedena 
elektronická registrace tržeb? Od  kdy? 
Jak přesně bude vypadat? Budeme dál 
odesílat přiznání datovými schránkami 
nebo bude zaveden jiný kanál? A mnoho 
dalších. 

Nejlepší rada do  těch všech zmatků 
by mohla znít asi takhle: Nenechte si 
tím zkazit náladu. Pořiďte si dobrého 
účetního, který je schopen pečlivě sle-
dovat dění. Který se včas ozve, až to 
bude zapotřebí. Který bude vědět, co 
úřady chtějí a  jak se s  tím nejsnadněji 
vypořádat. A  čtěte newletter LERIKA 
i naše Tax News! Pravidelně v nich infor-
mujeme o tom, co již bylo schváleno, co 
se chystá a co to pro daňové poplatníky 
znamená. Tentokrát přinášíme přehle-

O exekucích se často hovoří 
v  souvislosti s  postavením 
dlužníků. Poměrně málo se ale 

hovoří o  nárocích a  rizicích, které exe-
kuce přinášejí zaměstnavateli dlužníka. 
Připadá mu totiž povinnost provádět 
srážky, což vyžaduje provádění slo-
žitých výpočtů. Nese také odpověd-
nost za případnou chybu, ke které, jak 
dále ukážeme, může dojít poměrně 
snadno. 

Pokud je proti zaměstnanci vydán 
exekuční příkaz nebo soudní nařízení 

CO Obnáší zaměstnávání dlužníků 

na co nemůže sáhnout ani 
exekutor
Výpočet základní nezabavitelné částky. Ta 
činí v letošním roce 6 118 korun na po-

dový text o  exekucích a  zaměstnávání 
dlužníků a komentář daňového poradce 
k elektronické registraci tržeb. Abychom 
pomohli i té dobré náladě, zařadili jsme 
účetní vtipy a milou osobní zprávičku. 

Přeji Vám, aby vaše letošní jaro bylo 
romantické a aby vám dobrá nálada vy-
držela.

Monika Borkovcová

exekuce na  zaměstnance přináší 
značné administrativní nároky 
také na jeho zaměstnavatele, a to 
zejména dluží-li zaměstnanec 
více věřitelům. Je zapotřebí každý 
měsíc provádět poměrně složité 
výpočty, jaké částky mají být str-
ženy. 

o  výkonu rozhodnutí, je o  tom zaměst-
navatel informován datovou zprávou 
a  vzniká mu povinnost provádět každý 
měsíc následující úkony. 

Obsah čísla

Co obnáší zaměstnávání
dlužníků

Komentář k elektronické 
registraci tržeb

Další Pecka!

Vtipy o účetních
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vinnou osobu, 1  529,50 korun na  kaž-
dou vyživovanou osobu (manželka, děti, 
možno i babička, tchýně atd. pokud splní 
zákonné podmínky vyživované osoby) 
(viz tabulka 1). Kalkulace základní neza-
bavitelné částky je ještě komplikována 
tím, že při exekuci výživného na  jedno 
z  vyživovaných dětí se zmíněná částka 
na vyživované dítě nezapočítává. 

Tato základní nezabavitelná částka 
je odečtena od čisté mzdy a dalších pří-
jmů, s  nimiž se nakládá jako se mzdou 
(nemocenská, náhrada mzdy, odměna 
za pracovní pohotovost, příjmy z dohod 
o  pracovní činnosti atd.). Pokud rozdíl 
přesahuje součet částky životního mi-
nima a normativních nákladů na bydlení 
pro jednotlivce (letos se jedná o  9  177 
korun), je tento rozdíl rozdělen na třetiny. 

Jak se řadí věřitelé do fronty
Z první třetiny jsou vydobyty přednostní 
pohledávky, jimiž jsou výživné, náhrady 

škody (např. způsobené ublížením 
na  zdraví) a  pohledávky státu (dluhy 
na  daních, přeplatky podpory v  neza-
městnanosti apod.). I mezi těmito před-
nostními pohledávkami jsou stanoveny 
priority:

 y nejprve musí být strženo aktuální vý-
živné;

 y poté musí být strženy pohledávky 
vzniklé neplacením výživného v  mi-
nulosti; 

 y poté jsou strhávány další položky.
Pokud tato třetina nestačí k  plnému 
uspokojení přednostních pohledávek, 
je k jejich uspokojení využita i druhá tře-
tina. 

Z  druhé třetiny, resp. z  toho, co z  ní 
zbude po  uhrazení všech přednostních 
pohledávek, jsou pak hrazeny pohle-
dávky nepřednostní, jako např. ban-
kovní a  nebankovní půjčky. Z  této tře-
tiny mohou být prováděny také srážky, 

na kterých se zaměstnanec se zaměstna-
vatelem dohodne (stravenky, používání 
telefonu apod.). 

Poslední zbývající třetina je vypla-
cena vždy zaměstnanci. 

když zkrachuje zaměstnanec 
Tyto povinnosti zaměstnavateli vznikají 
dnem, kdy obdržel exekuční příkaz nebo 
soudní nařízení o  výkonu rozhodnutí. 
Končí pak ukončením pracovního po-
měru nebo plným zaplacením dlužné 
částky. 

Jsou také případy, kdy dlouhodobá 
zadluženost zaměstnance končí insol-
vencí, která může vyústit v osobní ban-
krot či oddlužení. Pro zaměstnavatele to 
znamená, že od  zahájení insolvenčního 
řízení přestává posílat strhávané částky 
věřitelům, ale zadržuje je na svém účtu. 
Po nabytí právní moci insolvence je zašle 
insolvenčnímu správci, který má odpo-
vědnost za uspokojení věřitelů dle insol-
venčního zákona. 

Jak si to neudělat ještě těžší
Jak je vidět, zaměstnávání dlužníků je 
z  pohledu mzdové administrativy po-
měrně náročné. Proto doporučujeme, 
aby si zaměstnavatelé situaci dále ne-
komplikovali přistupováním k  dvou-
stranným dohodám mezi zadluženými 
zaměstnanci a jejich věřiteli. Řada posky-
tovatelů spotřebitelských úvěrů se zajiš-
ťuje tak, že zaměstnanec podepíše sou-
hlas se srážkou ze mzdy. Zaměstnavatel 
má ovšem možnost na takovou dohodu 
nepřistoupit. Pokud by k  ní přistoupil, 
vzniknou mu veškeré povinnosti spojené 
s  nepřednostní pohledávkou popsané 
v  článku výše a  v  budoucnu již nebude 
možné se z této povinnosti vyvázat. 

V tom je dnešní situace lepší, než jaké 
bylo uspořádání platné do 31. 12. 2013, 
kdy zaměstnavatel byl povinen provádět 
srážky na základě dohody mezi zaměst-
nancem a  jeho věřitelem. V  některých 
firmách dosud svým zaměstnancům ta-
kové srážky provádějí, ale většina z nich 
doběhne v  dohledné době. Aspoň ně-
jaké zlepšení. 

Vladimíra Brožíková

Zaměstnancem je v tomto případě 
ženatý muž, jehož manželka je 
v domácnosti a který vyživuje 
dvě děti. 

Nezabavitelná částka 
na povinnou osobu 6 118,- 

Nezabavitelná částka 
na manželku  1 529,50,-

Nezabavitelná částka
na dvě děti 3 059,-

CeLkeM 10 706,50,-

Relevantní legislativa
Exekuční řád 120/2001 Sb.
Insolvenční zákon 182/2006 Sb.
Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.
Občanský soudní řád 99/1963 Sb. 

Doporučujeme, 
aby zaměstnavatelé 

nepřistupovali 
k dvoustranným dohodám 

mezi zadluženými zaměstnanci 
a jejich věřiteli.

Příklad výpočtu základní 
nezabavitelné částky



Komentář daňového poradce:

RegistRační pOklady, 
Resp. elektROniCká evidenCe tRžeb

Máloco je v současnosti 
tak často a  tak emo-
tivně diskutováno jako 

připravovaná Elektronická evi-
dence tržeb (EET). Návrh zákona 
již prošel vnějším připomínko-
vým řízením a postupuje legisla-
tivním procesem, na jehož konci 
má být vyhlášení ve sbírce listin 
a nabytí účinnosti. 

V  návrhu zákona se počítá 
s účinnosti od 1. ledna 2016, ale 
všechno může být jinak. I  sám 
ministr financí totiž připouští, že 
se uvažované datum nestihne. 
A  my všichni, kdo v  posled-
ních letech sledujeme postup 
schvalování různých zákonů, si 
dokážeme vyjádření „je možné“ 
přeložit do  „je vysoce pravdě-
podobné.“ Přece jen, je květen 
a předloha má za sebou teprve 
vnější připomínkové řízení. Ře-
čeno sportovním žargonem, 
před chvílí zazněl výstřel star-
téra, trasa je dlouhá a  do  cíle 
ještě daleko. 

 
na fakturu nebo 
s elektronickou evidencí
Předpokládám, že velká většina z  vás 
již o  návrhu zákona a  jeho dopadech 
ve  větší či menší míře slyšela, přesto si 
dovolím shrnout alespoň to základní. 
EET má vést k  omezení šedé ekono-
miky a  má postihnout ty poplatníky, 
kteří v  rozporu se zákonem nevykazují 
tržby. Má přinést vyšší daňové výnosy 
a  narovnat tržní podmínky mezi „pocti-
vými“ a „nepoctivými“ podnikateli. To se 
moc hezky poslouchá, alespoň jste-li tím 
„poctivým“ podnikatelem. Myslím ale, že 
budu mluvit za nás všechny, když řeknu, 
že raději počkáme na první výsledky. Slí-
bit pozitivní výsledky na papíře je jedna 
věc, dosáhnout jich je věc druhá. 

EET by se měla týkat jak poplatníků 
daně z  příjmů fyzických osob (živnost-
níků), tak poplatníků daně z  příjmů 
právnických osob (firem) a  měla by se 
obecně vztahovat na  všechny příjmy 
(resp. tržby). Výjimkou jsou jen příjmy, 
které nejsou předmětem daně, podlé-
hají srážkové dani či jsou z jiné činnosti 

než podnikání, příjmy z dividend, podílů 
na zisku apod. EET však budou podléhat 
pouze platby prováděné hotově, pla-
tební kartou, šekem, směnkou, straven-
kou apod. 

Lobbisté neztrácejí čas
Náběh elektronické evidence má být 
postupný. První tři měsíce po  nabytí 
účinnosti zákona se má týkat pouze po-
skytovatelů ubytovacích a  stravovacích 
služeb, pak přijde na  řadu maloobchod 

a  velkoobchod a  až po  dal-
ších třech měsících na  všechny 
ostatní, kdo ze zákona nebudou 
vyňati. O tom, které skupiny bu-
dou z  povinnosti elektronické 
evidence tržeb vyňati, rozhodne 
případně ministerstvo financí 
vyhláškou, lze tedy čekat lítý boj 
různých lobbistických skupin. 
Zatím se zdá, že se lobbisté činí, 
protože s  téměř každým vyjád-
řením ministerstva se zmenšuje 
počet subjektů, kterých se má 
elektronická evidence tržeb tý-
kat. Vypadá to, že novému sys-
tému uniknou i  drobní řemesl-
níci. 

A jak že to bude celé fungo-
vat? Podnikatel, který chce „zka-
sírovat“ zákazníka, zašle elek-
tronickou zprávu o  transakci 
finanční správě (z registrační po-
kladny, počítače, tabletu či chyt-
rého telefonu). Server finanční 
správy přijme zprávu a  odešle 
nazpět potvrzení s  unikátním 
kódem. Podnikatel vloží tento 
unikátní kód do účtenky, kterou 
vytiskne a  předá zákazníkovi. 
Zákazník převezme účtenku 

(v prvních zněních předlohy se hovořilo 
o povinnosti účtenku převzít, po připo-
mínkách se z ní stala možnost) a bude-
-li mít zájem, bude se moci podívat 
na internetovou stránku finanční správy 
a  ověřit si, zda transakce opravdu byla 
zaregistrována. 

Zvolená technologie vyžaduje, aby 
byl podnikatel vybaven zařízením připo-
jeným k  internetu a  schopným elektro-
nické výměny zpráv. Bude však na pod-
nikateli, jaké zařízení a  jaký software si 
zvolí. 

Další byrokracie, ale i nějaká 
pozitiva
Podle ministerstva je to snadné a nená-
kladné (většina podnikatelů již nějaké 
zařízení připojené k  internetu beztak 
vlastní) a pro „poctivé“ to bude zname-
nat jen samé výhody. Z  toho také vy-
plývá, že ti, kdo se bouří, jsou nejspíš ne-
poctiví. Tedy ta velká část podnikatelů, 
která se bojí, že to bude ve skutečnosti 
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...raději počkáme 
na první výsledky. 

Slíbit pozitivní výsledky 
na papíře je jedna věc, 

dosáhnout jich 
je věc druhá.



znamenat další starosti, náklady a  by-
rokratické povinnosti. Na  čí straně je 
pravda, to ukáže až čas. 

Rozhodně však platí, že připravo-
vaná změna nebude mít jen samá ne-
gativa. Ministerstvo financí navrhuje 
zavést i jednorázovou slevu na dani pro 
všechny, kterých se elektronická evi-
dence tržeb bude týkat. Bude činit 5 000 
korun a  bude možné ji uplatnit v  tom 
roce, kdy poplatník poprvé zaeviduje 
tržbu elektronicky. Tato sleva by měla 
kompenzovat případné náklady souvi-
sející s  pořízením potřebných zařízení. 
Náklady s  elektronickou evidencí tržeb 
související budou považovány za  da-
ňově uznatelné. Vedle toho mají stravo-
vací a  ubytovací služby nově podléhat 
15% snížené sazbě DPH.

Jak již bylo řečeno, elektronická evi-
dence tržeb by měla přinést zvýšení 
daňových výnosů, a  to, dle propočtů 
Ministerstva financí, až o 10 miliard ko-
run. Nicméně raději ještě vyčkejme, než 
začneme jásat. Za  poslední roky bylo 
provedeno několik změn, které měly na-
výšit daňové výnosy a všichni si pamatu-
jeme, jak to pokaždé dopadlo. Nicméně 
zkušenosti ze zahraničí jsou vesměs po-
zitivní, třeba na Slovensku se výběr daně 
zvýšil hned v  prvním roce po  zavedení 
evidence tržeb v přepočtu o tři miliardy 
korun. Proč by to u nás nemohlo být rov-
nou 10? Nechme se překvapit.

Na  závěr něco pro odlehčení. Na 
webových stránkách Finanční správy na-
jdete v rubrice Otázky a odpovědi násle-
dující vyjádření.

Otázka: „někteří restauratéři ve-
řejně prohlašují, že pokud začnou 
platit daně, tak zkrachují“. Již otázka 
sama o sobě je více než úsměvná. Pokud  
někdo veřejně prohlašuje, že páchá 
trestný čin, kterým krácení daní zcela 
jistě je, neměl by za to být okamžitě bez 
dalšího potrestán?

Odpověď: „to není správně, a  po-
kud opravdu zkrachují, signalizuje 
to systémový problém, který jako 
takový musíme řešit, a ne místo toho 
připouštět porušování zákonů“. A  já 
bláhový si myslel, že neplatiče daní „řeší“ 
finanční správa dlouhodobě. Takhle to 
spíš vypadá, že je řešit teprve začne. 
Na druhou stranu, lepší pozdě než nikdy.

Martin Pecka
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MF navrhuje zavést 
i jednorázovou slevu na dani 

pro všechny, 
kterých se elektronická 

evidence tržeb bude týkat.

A je tu další 
Pecka!
Druhorozený syn senior kon-
zultanta a  pravidelného au-
tora Komentářů daňového po-
radce Martina Pecky se narodil  
11. dubna 2015 krátce po sedmé. 
Marek Pecka měřil 50 cm, vážil 
3,5 kg a  jeho otec je jaksepatří 
hrdý. 

Blahopřejeme a  připomínáme, 
co říká Kniha knih: „Jako šípy 
v  ruce hrdiny jsou  synové zro-
zení v  mládí. Blahoslavený je 
muž, který jimi naplnil svůj    
toulec.“ Ať se klukovi i  jeho rodi-
čům ve všem daří!

Jak vypadá odvážně oblečený 
účetní?
Místo světle šedých ponožek má černé.

Jak se říká účetnímu 
bez kalkulačky?
Osamělý účetní.

Do jakých třech skupin lze rozdělit 
všechny účetní?
Lze je rozdělit na  ty, co umí počítat, 
a na ty, co počítat neumí.

Jaký je rozdíl mezi smrtí a daněmi?
Poslanci každý rok nehlasují o tom, jak 
ještě zhoršit smrt. 

Dobrý odhad
Účetní se uchází o  místo finančního 
ředitele. Kandidátů se hlásí celá řada 
a  postupně jsou zváni k  pohovoru. 
Dojde řada i  na  našeho účetního, vý-
běrová komise mu klade nejrůznější 
otázky a  najednou jeden z  členů ko-
mise vyhrkne: „Kolik je 9x4?“ „35,“ od-
poví okamžitě účetní.
Když vyjde z  místnosti, zkontroluje 
součin na kalkulačce a vidí, že se spletl. 
Je mu tedy jasné, že místo nedostane 
a  jde smutně domů. Druhý den ráno 
zazvoní telefon a  předseda výběrové 
komise mu sdělí, že místo finančního 
ředitele je jeho. „Skvělé!,“ říká, ale hned 
se zeptá. „A  co odpověď na  otázku, 
kolik je 9x4? Vždyť jsem odpověděl 
chybně!“. „Nebylo to správně, ale ze 
všech kandidátů jste se trefil nejblíže.“
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