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Vážení čtenáři,
s dalším Newsletterem  
LERIKA vás zdravím 
v  roce 2018. Pro ně-
koho je to rok s  os-
mičkou, tedy rok po-
litických revolucí. Pro 
někoho jiného je zase 

čínským rokem pozemského psa. Někoho 
čeká životní jubileum nebo se naopak 
k významnému kroku chystá. 

Ale pro každého z nás to bude další rok, 
kdy budeme pracovat, podnikat, vést účet-
nictví, platit daně a jednat s úřady. I proto 
tu jsme již tradičně s naším newsletterem 
– abychom upozornili na změny či poten-
ciální rizika a  příležitosti, a  samozřejmě 
i nabídli pomoc. 

Tentokrát se kolegové věnují hlavně 
dani z  příjmu a  mzdové agendě. Vedle 
drobných parametrických změn vyplý-
vajících mimo jiné ze zvýšení minimální 
mzdy a  průměrné mzdy vstupují v  účin-
nost i  některé novinky. Otcové si mohou 
vzít týdenní „otcovskou dovolenou“ a  za-

městnavatelé mohou vedle stravenek vy-
dávat i  kníženky (o  tom jsme informovali 
minule). Přibyla i novinka méně radostná, 
ale přesto důležitá – možnost zůstat až tři 
měsíce doma kvůli ošetřování dlouhodobě 
nemocného. 

Vedle toho připomínáme možnost 
podat dodatečné daňové přiznání k  dani 
z nabytí nemovitých věcí a získat zpět část 
již zaplacené částky daně. To je záležitost, 
které je důležité věnovat pozornost. Může 
totiž hrozit marné uplynutí lhůty pro po-
dání dodatečného daňového přiznání. 

Během roku určitě přijdou i další změ- 
ny, a my můžeme jen doufat, že to nebu-
dou změny příliš převratné, že se povede 
navrhnout novelizace zákonů a  vyhlášek 
jednoznačně a  srozumitelně a  že správní 
praxe uplatňovaná finanční správou bude 
předvídatelná a transparentní.

Ale i  kdyby se chyba vloudila, pořád 
tady bude LERIKA jako partner (nejen) pro 
krizové situace. 

Úspěšný rok 2018 a hezké čtení! 
Ivana Ottová

Odečitatelné položky a daňové 
limity 
Položky odečitatelné od  daně z  příjmu 
se mění následovně.

 y Roční zvýhodnění na  první dítě se 
zvyšuje na  15  204 Kč (dosud bylo 
13 404 Kč). 

 y Od  základu z  daně příjmu fyzických 
i  právnických osob je nově možné 
odečítat také dary evropským poli-
tickým stranám a nadacím, a to už při 
zúčtování daní nebo podání daňo-
vého přiznání za rok 2017.

 y Úleva za  bezplatné dárcovství krve 
byla nyní zvýšena na 3 000  Kč za je-
den odběr a  za  dárcovství kostní 

Změny ve mZdách od roku 2018

dřeně na  20  000 Kč. 
Opět platí, že tyto zvý-
šené částky lze uplatnit 
už za rok 2017.

 y Zvyšuje se také částka 
pro odpočet školkov-
ného a  bonusů na  děti 
v důsledku zvýšení mini-
mální mzdy z  11  000 Kč 
na 12 200 Kč. To se však 
týká až roku 2018, tedy 
daňového přiznání po-
dávaného na jaře 2019. 

Zvýšení minimální mzdy 
znamená i  zvýšení limitů 

V letošním roce vstupuje v účinnost řada legislativních změn, které budou mít dopad  
na mzdovou agendu. V některých případech se jedná o drobné parametrické změny, 
jiné novinky jsou závažnější. některé platí již od začátku ledna, další začnou platit 
v následujících měsících. Přinášíme tedy celkový přehled – pro kontrolu, a také jako
 podnět, na co se připravit. 
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pro uplatnění solidární daně (nově 
119 916 Kč měsíčně) a pro zdanění pra-
videlně vyplácených důchodů (nově 
36 600 Kč korun měsíčně).

Došlo naopak ke zpřísnění podmínek 
pro uplatnění daňového bonusu. Nově 
se týká pouze poplatníků s „aktivními“ 
příjmy v roční výši alespoň šestinásobku 
měsíční minimální mzdy, to znamená, že 
např. příjmy z pronájmu nelze zahrnout. 

nové dávky: dlouhodobé  
ošetřovné a otcovská
Od června 2018 bude zavedena nová so-
ciální dávka, tzv. dlouhodobé ošetřovné. 
To bude moci po dobu až 90 dnů pobí-
rat ten, kdo pečuje o osobu vymezenou 
v novele zákona č. 187/2006 Sb. za sta-
novených podmínek (ne vždy je podmín-
kou společná domácnost) a který po ná-
vratu z  nemocnice (nebo obdobného 
zařízení) potřebuje péči v  domácím 
prostředí. Dlouhodobému ošetřování 

musí předcházet alespoň sedmidenní 
hospitalizace a  rozhodnutí lékaře o  ná-
sledné potřebě celodenního ošetřování 
v domácím prostředí po dobu nejméně 
30 dnů.

Již od února ale bude existovat nárok 
na tzv. otcovskou dávku poporodní péče 
(otcovská). Na otcovskou má nárok ten, 
kdo pečuje o dítě, jehož je otcem (podle 
zápisu do  knihy narození) nebo který 
převzal dítě do  sedmi let do  pěstoun-
ské či náhradní rodinné péče. Otcovská 
trvá jeden týden a  musí být zahájena 

do šesti týdnů od narození dítěte nebo 
od  převzetí dítěte do  péče. Podmínkou 
je, aby otec soustavně provozoval výdě-
lečnou činnost alespoň tři měsíce před 
nástupem na otcovskou. V případě více 
dětí náleží otcovská ke  každému dítěti. 
K uplatnění je zapotřebí, aby zaměstna-
vatel předal okresní správě sociálního 
zabezpečení příslušný tiskopis, a aby se 
tak stalo bezprostředně po  ukončení 
otcovské. Pokud se jednalo o  dítě pře-
vzaté do  péče nahrazující rodičovskou 
péči (tedy např. náhradní rodičovství), je 
zapotřebí doložit i příslušné rozhodnutí. 

Všechny zmíněné novinky a  změny 
vyžadují změny v  procesech mzdové 
agendy. Pokud vede mzdovou agendu 
vaší společnosti LERIKA, stačí zaměst-
nance upozornit na  nové možnosti. 
Pokud ji řešíte vlastními silami a  nejste 
si jisti detaily některé změny, neváhejte 
nás kontaktovat. Rádi pomůžeme. 

Vladimíra Brožíková

daň Z příjmů Fo: daňové novinky 
platné od roku 2018
dne 1. ledna 2018 vstupuje v účinnost řada drobných 
i významnějších změn týkajících se daně z příjmu fyzických 
osob. O některých jsme již informovali v newsletteru 
leRIKA nebo Tax news. Pro úplnost a přehlednost nicméně 
vše shrnujeme znovu. 

Srážková daň ze závislé činnosti 
Zdaňování prostřednictvím srážkové 
daně bude nově použito také u  jiných 
příjmů ze závislé činnosti (např. z  do-
hod o  pracovní činnosti), pokud ne-
bude překročena hranice měsíčního 
příjmu ve  výši 2  500 Kč a  zároveň ne-
bude mít zaměstnanec u  daného za-
městnavatele podepsané prohlášení 
k  dani. Pokud k  překročení hranice 
2 500 Kč dojde, bude na takovýto druh 
příjmu i  nadále uplatňována zálohová 
daň. 

Nabízí se otázka, jak tento limit 
posuzovat v  případě souběhu příjmu 
z  dohody o  provedení práce a  dalších 
příjmů ze závislé činnosti. Podle vy-
jádření Finanční správy se do  limitu 
2  500 Kč příjmy z  dohod o  provedení 
práce započítávat nebudou. Bude-
-li tak poplatník realizovat u  jednoho 
zaměstnavatele například příjmy z do-
hody o provedení práce, které v úhrnu 

nepřekračují  za  kalendářní měsíc 
částku 10  000 Kč, a  zároveň bude mít 
poplatník příjem z  dohody o  pracovní 

činnosti rovněž nepřekračující částku 
2 500 Kč, pak budou oba příjmy posu-
zovány samostatně a  dojde ke  vzniku 
dvou samostatných základů daně, 
ze kterých bude sražena daň podle 
zvláštní sazby daně. 

Na  příjmy plynoucí z  dohod o  pro-
vedení práce bude v roce 2018 i nadále 
uplatňována srážková daň v  souladu 
s dosavadními pravidly.
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„Otcovská trvá jeden týden 
a musí být zahájena do šesti 

týdnů od narození dítěte nebo 
od převzetí dítěte do péče.“



nové formuláře pro závislou 
činnost
Prohlášení poplatníka a  žádost o  roční 
zúčtování příjmů budou podávány 
na nových formulářích. Fakticky dochází 
k  rozdělení současného čtyřstránko-
vého formuláře do  dvou samostatných. 
Na  rozdíl od  současné úpravy, kdy jsou 
formuláře podepisovány na  tříleté ob-
dobí (vzory č. 24 a 25),  se od roku 2018 
vyplňuje pokaždé zcela nový formulář 
(vzor č. 26). V  případě, že má poplatník 
již podepsané prohlášení na dosud plat-
ném čtyřstránkovém formuláři, který 
je zpravidla využíván po  následující tři 
roky, nemusí v  roce 2018 podepisovat 
nový formulář. Podstatnou novinkou je 
také možnost učinit prohlášení a žádost 
o roční zúčtování elektronickou formou.

Okamžik uplatnění slevy pro 
ZTP/P a invalidy
Nárok na  slevu pro ZTP/P nově vzniká 
okamžikem jejího přiznání a  nikoliv až 
v momentu vydání průkazu. Stejný prin-
cip bude uplatňován i  v  případě slevy 
na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy 
na dítě ZTP/P.  

Omezení daňového bonusu
Od roku 2018 dochází ke zpřísnění u da-
ňových bonusů. Nadále platí, že bonus 
může uplatnit pouze ten poplatník, 
jehož příjem za  celý kalendářní rok do-
sáhne alespoň šestinásobku minimální 
mzdy. Rozdíl je ale v  tom, že zatímco 
předchozí úprava umožňovala zahrnout 
kromě příjmů ze závislé činnosti a příjmů 
ze samostatné výdělečné činnosti také 
příjmy z  kapitálového majetku a  příjmy 
z pronájmu, nově je nárok přiznán pouze 
poplatníkům dosahujícím stanoveného 
limitu prostřednictvím příjmů ze závislé 
činnosti a  příjmů ze samostatné výdě-
lečné činnosti.

Žádost o vrácení přeplatku 
na dani
Pokud poplatník podá daňové přiznání 
současně s žádostí o vrácení vratitelného 

přeplatku na  dani, bude tato žádost 
považována za  podanou poslední den 
lhůty pro podání daňového přiznání. 

Odpadnou tím problémy v  přípa-
dech, kdy poplatník, který podal daňové 
přiznání k dani z příjmů již např. v lednu 
za uplynulý předchozí rok, musel speci-
álně žádat o  vrácení přeplatku na  dani 

opětovně v březnu, protože mezi podá-
ním žádosti o vratitelný přeplatek a mo-
mentem, kdy je tato daň vyměřená (což 
může nastat nejdříve k datu pro podání 
daňového přiznání – tedy k 1. dubnu) ne-
smí uběhnout více než 60 dní. 

Výdajové paušály
Částka, do  níž lze uplatnit výdajový 
paušál, je snížena na  800  000 Kč (u  pří-
jmů ze zemědělské výroby, lesního 
a vodního hospodářství a z příjmů z živ-
nostenského podnikání řemeslného), 
600  000 Kč (příjmy ze živnostenského 

podnikání), 400 000 Kč (jiné příjmy ze sa-
mostatné činnosti), 300  000 Kč (nájmy). 
Naopak je možné i při využití těchto vý-
dajových paušálů uplatnit slevu na dani 
na  vyživovaného druhého z  manželů 
a daňové zvýhodnění na děti.

Minimální mzda
S  účinností od  1. ledna 2018 se zvyšuje 
minimální mzda na  12  200 Kč (bude 
o 1 200 Kč vyšší než v roce 2017) a rovněž 
i průměrná mzda. V návaznosti na to se 
již standardně mění některé daňové zá-
ležitosti. To ukazuje následující tabulka. 

Cestovní náhrady – zahraniční 
stravné
Od  1. ledna 2018 dochází ke  změnám 
v  sazbách zahraničního stravného při 
pracovní cestě mimo Českou republiku. 
Zvýšení zahraničního stravného se bude 
týkat následujících 8 zemí a  výše diet 
bude následující:

 y Belgie – 50 EUR
 y Velké Británie – 45 GBP
 y Nový Zéland – 55 USD
 y Austrálie, Oceánie a  ostrovní státy – 

55 USD
 y Bahamy – 55 USD
 y Maroko – 40 EUR
 y Bolívie – 50 USD
 y Korejská republika (Jižní Korea) – 

50 EUR

„…zvyšují se sazby stravného, 
mění se náhrada za používání 
silničních motorových vozidel 

a zvyšuje se průměrná cena 
pohonných hmot.“

ÚdAje O PRO ROK 2018

Všeobecný vyměřovací základ 28 250 Kč

Přepočítávací koeficient důchodového zabezpečení 1,0612

Průměrná mzda 29 979 Kč

Minimální mzda 12 200 Kč

Hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně 
u zálohy na DPFO

119 916 Kč

Strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 
pojištění

1 438 992 Kč

Roční hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně 1 438 992 Kč

Minimální zálohy pro OSVČ na důchodové pojištění 2 189 Kč

Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění 2 024 Kč

Výše příjmu sníženého o výdaje zakládajícího OSVČ 
s vedlejší činností účast na důchodovém pojištění

71 950 Kč

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění 1 000 Kč / 1 499 Kč 
/ 2 998 Kč

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění 1 647 Kč

Sleva na dani ve formě tzv. školkovného. Tato sleva 
je totožná s výší minimální mzdy.

12 200 Kč

Daňové zvýhodnění na prvé dítě 15 204 Kč ročně 
1 267 Kč měsíčně

„Zvyšuje se minimální mzda 
na 12 200 Kč a rovněž 

i průměrná mzda. 
V návaznosti na to se již 

standardně mění některé 
daňové záležitosti.“
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daň Z nabytí nemovitých věcí: dph není  
součástí základu daně v žádném případě 
Všichni ti, kdo v roce 2014 a později kupovali nemovitost, jejíž prodej podléhal dPH,  
a byli poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, mohou nyní podat dodatečné daňové 
přiznání a požádat o vrácení části již zaplacené daně. Tato dobrá zpráva vyplývá  
ze zpřesnění stanoviska, které na konci listopadu vydala finanční správa. 

Celé záležitosti jsme se věnovali obšír-
něji v  minulém vydání Newsletteru LE-
RIKA. Jak jsme uvedli, Nejvyšší správní 
soud rozhodl, že DPH nemá být zahrnuta 
do  základu daně z  nabytí nemovitých 
věcí – v  případech, kdy tuto daň platí 
prodávající (což byl možný postup v me-
zidobí od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016). To 
pochopitelně otevřelo otázku, jak je 
tomu v případech, kdy daň platí kupující. 

Ještě v době uzávěrky minulého čísla 
odpověď nikdo neznal a nebylo dokonce 
vyloučeno, že budeme muset čekat až 

na  další rozhodnutí Nejvyššího správ-
ního soudu. Nicméně tentokrát můžeme 
informovat, že se situace změnila k  lep-
šímu. Dne 24. 11. 2017 oznámila Finanční 
správa na  svém webu, že nově bude 
ve správní praxi aplikováno pravidlo, po-
dle něhož se do  základu daně z  nabytí 
nemovitých věcí nezahrnuje DPH, a  to 
jak v  případech spadajících do  období 
před 31. 10. 2016, tak i  po  tomto datu, 
a to bez ohledu na to, zda daň z nabytí 
nemovitých věcí přiznával prodávající 
nebo kupující.

Poplatník, který 
uhradil daň z  na-
bytí nemovitých 
věcí ze základu 
daně zahrnující 
i  příslušnou DPH, 
bude moci podat 
dodatečné daňové 
přiznání na  daň 
nižší – za  předpo-
kladu samozřejmě, 
že již nedošlo k pre-
kluzi. Připomínáme 
v  této souvislosti, 
že doba pro podání 
dodatečného da-
ňového přiznání je 
tři roky od data, kdy 
mělo být podáno 
přiznání řádné. 

Ivana Ottová

Cestovní náhrady – tuzemské 
pracovní cesty
V roce 2018 dochází rovněž ke změnám 
v cestovních náhradách poskytovaných 
zaměstnancům na  pracovních cestách 
– zvyšují se sazby stravného, mění se 
náhrada za používání silničních motoro-
vých vozidel a zvyšuje se průměrná cena 
pohonných hmot. 

   Petr Hájek

náHRAdy CeSTOVníCH VýdAjů
Průměrná cena pohonných hmot

benzin 95 oktanů 30,50 Kč

benzin 98 oktanů 32,80 Kč

motorová nafta 29,80 Kč

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy

jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč

osobní silniční motorová vozidla 4,00 Kč

Stravné za každý den pracovní cesty při délce trvání pracovní cesty

5 – 12 hodin 78 – 93 Kč

12 – 18 hodin 119 – 143 Kč

více než 18 hodin 186 – 223 Kč
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„Připomínáme v této 
souvislosti, že doba 

pro podání dodatečného 
daňového přiznání je tři roky 

od data, kdy mělo být 
podáno přiznání řádné.“



elektronická evidence trŽeb pro vŠechny 
aŽ v roce 2019?
Každý, kdo pravidelně sleduje aktuální 
vývoj v  oblasti elektronické evidence 
tržeb, ví, že se jedná o skutečné dobro-
družnou podívanou. Co platí dnes, ne-
musí platit zítra, a  podnikatelé mohou 
v  nadcházejícím roce díky povědomí 
o  aktuální situaci nezanedbatelně uše-
třit. Rok 2018 měl být původně rokem, 
kdy zavedení EET ze zákona očekávali 
všichni podnikatelé (s  drobnými výjim-
kami). Nyní však Ústavní soud začátek 
EET ve 3. a 4. fázi pro rok 2018 zrušil.

Elektronická evidence tržeb odstar-
tovala prvního prosince roku 2016 
ve stravovacích a ubytovacích službách. 
Od března roku 2017 následovaly tržby 
z  maloobchodu a  velkoobchodu. V  dal-
ších fázích se v roce 2018 měly postupně 
přidat tržby z  výkonu nezávislých po-
volání, doprava a  také vybraná řemesla 
a osobní služby. 

Zákon se však na  základě nálezu 
Ústavního soudu z  poloviny prosince 
roku 2017 dočká kompletního přepra-
cování a  drobní řemeslníci, lékaři, do-
pravci a stánkaři prodávající občerstvení 
bez zázemí v  podobě stolečků či toalet 
nejsou jediní, kterých se změny budou 
týkat. Uplynutím 28. února 2018 ne-
budou evidenci zcela nově podléhat ani 
platby bezhotovostním převodem, a  to 
ani jednak tolik diskutované platby pro-
střednictvím platebních bran v  e-shop- 
ech, ale ani platby přijímané bezho-
tovostně například prostřednictvím 
platebního terminálu v  kamenném ob-

chodě. Od  stejného data také nebude 
povinným údajem na  účtence daňové 
identifikační číslo prodávajícího či osoby 
pověřené k  EET. Z  hlediska povinné ná-
ležitosti daňového dokladu pro účely 
zákona o DPH se však v souvislosti s DIČ 
nic nemění.

Ústavní soud bohužel nevyhověl pů-
vodnímu návrhu 41 poslanců, aby byla 
elektronická evidence tržeb zrušena 
zcela. Avšak o  tom, že diskuse na  půdě 
Ústavního soudu byly v  tomto ohledu 
jistě bouřlivé a  názory nejednotné, 
svědčí nesouhlasné stanovisko pěti 
soudců Ústavního soudu (z  celkových 
15-ti), úryvky z něho si dovolujeme níže 
ocitovat. 

Samostatnou zmínku bychom rádi věno-
vali těm podnikatelských segmentům, 
pro které bude evidence tržeb platit až 
v budoucnu, avšak kde jsou zároveň pro-
vozovány i  takové činnosti, které již ze 
zákona evidenci tržeb podléhají. Častým 
příkladem je prodej doplňkového zboží 

u  kadeřnice (káva, vlasové prostředky, 
tj. stravování a  maloobchod), prodej 
náhradních dílů v  autoservisu (malo-
obchod) či prodej balených potravin 
ve  stáncích s  prodejem jídla a  nápojů 
s sebou (maloobchod). 

Posouzení toho, od  jakého data bu-
dou tito podnikatelé povinni evidovat 
tržby, je činěno na základě podílu tržeb 
z činnosti hlavní a tržeb z činnosti doplň-
kové, takzvané minoritní. Za  minoritní 
jsou činnosti považovány, pokud nejsou 
provozovány v jiné provozovně a pokud 
platby z nich tvoří maximálně 49 % z cel-
kových plateb provozovny a  současně 
nepřevyšují částku 175  000 Kč v  dané 
provozovně za  rok. Kritéria se posuzují 
vždy dle tržeb z  předcházejícího kalen-

dářního roku a  musí být splněna sou-
časně. Pokud tedy ve  výše uvedených 
případech neměla kadeřnice, autoservis 
či stánek za rok 2016 tržby z obchodních 
či stravovacích činností vyšší než uvede-
nou hranici, tak nebylo jejich povinností 
evidovat tržby společně se startem EET 
již od  1. prosince 2016, respektive od   
1. března 2017. 

Zpozornět by však tyto provozy měly 
v případě, pokud hranici minoritních tržeb 
překročily poprvé právě za  rok 2017. Dle 
metodického pokynu GFŘ by tržby za tyto 
činnosti měly evidovat již od  1. ledna 
2018, tedy bez ohledu na  fakt, že jejich 
tržby z  hlavní činnosti nebudou v  roce 
2018 EET vůbec podléhat. V  případech, 
kdy hranici pro posouzení minoritních tr-
žeb nepřekročily tyto subjekty ani v  roce 
2017, budou mít povinnost evidence 
těchto tržeb v  budoucnu až společně 
s tržbami z hlavní činnosti (pokud vůbec).

V  souvislosti s  nadcházejícím plně-
ním daňových povinností za  zdaňovací 

„O tom, že diskuse na půdě 
Ústavního soudu byly 

v tomto ohledu jistě bouřlivé 
a názory nejednotné, 

svědčí nesouhlasné stanovisko 
pěti soudců.“

„…tržby za minoritní činnosti 
by se měly evidovat již 

od 1. ledna 2018, 
tedy bez ohledu na fakt, 

že jejich tržby z hlavní činnosti 
nebudou v roce 2018 
EET vůbec podléhat.“
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Úryvek ze stanoviska Vojtěcha Šimíčka, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Kateřiny 
Šimáčkové a Davida Uhlíře proti výroku IV. Nálezu sp. zn. Pl. ÚS 26/16:

„Být živnostníkem není vůbec jednoduché. Chce to kus osobní odvahy a hodně trpě-
livosti, protože povinností spojených s  podnikáním je obrovské množství napříč celým 
právním řádem: v oblasti bezpečnosti práce, sociálního zabezpečení, personalistiky, hy-
gieny, a samozřejmě i daní. Stát, který je i podle judikatury Ústavního soudu výsledkem 
společenské smlouvy, by proto měl vždy dobře vážit zavedení každé nové povinnosti, která 
podnikatelům ztěžuje jejich činnost.“

„Máme totiž za to, že ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou (legitimním 
cílem). Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva 
aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou exis-
tenci, místo aby se nechali zaměstnat.“

„Před zavedením EET měl proto stát poctivě a velmi důkladně zkoumat, zda již byly 
vyčerpány všechny méně invazivní a obtěžující možnosti, které má k dispozici ke kontrole 
správného a spravedlivého výběru daní.“

„Zavedení EET pod veřejně prezentovaným (byť empiricky zcela nepodloženým!) po-
litickým dojmem, že nikdo daně neplatí a  je proto namístě zpřísnění jejich výběru, totiž 
považujeme za podobně nerozumné a ve svých důsledcích nespravedlivé, jako ponechání 
celé třídy po škole jen proto, že v hodině vyrušoval jediný žák.“



období roku 2017 bychom také rádi při-
pomněli možnost snížení daně z příjmů, 
kterou mají fyzické osoby v prvním roce 
po zavedení EET v jejich podnikání. Tato 
sleva je jednorázová a činí 5 000 Kč.

Na  úplný závěr zmíníme ještě něko-
lik výjimek, kterých se elektronická evi-
dence netýká, nebo nebude týkat vůbec. 
Zákon některé tyto podnikatelské seg-
menty vymezuje přímo ve  svém znění. 
Nalezneme mezi nimi například tržby 
státu, bank, příspěvkových organizací, 
pojišťoven, penzijních společností, tržby 
z poštovních služeb, z jízdného v doprav-
ních prostředcích při pravidelné hro-
madné přepravě osob, z  prodeje zboží 
či služeb prostřednictvím prodejního 

automatu a  další. S  plánovanou účin-
ností od  1. února 2018 by tento výčet 
měl být doplněn o  tržby poskytovatelů 
sociálních služeb a vybraných lékařských 
ambulancí.

Další výjimky mohla vláda stano-
vit svým nařízením. Díky tomuto naří-
zení jsme například vyžadovali marně 
účtenku deset dní před Štědrým 
dnem při koupi kapra v  provo-
zovnách, které se specializují vý-
hradně na  prodej sladkovod-
ních ryb. Příjmy z  prodeje 
sladkovodních ryb před Vá-
noci nebudou podléhat evi-
denci tržeb ani v roce 2018. 
Stejným vládním nařízením 

s účinností od 14. listopadu 2017 jsou 
od  EET osvobozené také osoby úplně 
nebo prakticky nevidomé nebo těžce 
hluchoslepé. Ústavní soud však platnost 
těchto vládních nařízení omezil dnem 
31. prosince 2018. V budoucnu se pak 
i tyto výjimky stanou povinnou součástí 
znění zákona o  evidenci tržeb, neboť 

možnost jejich stanovení pouze 
nařízením vlády shledal 

Ústavní soud v  rozporu 
s  ústavním pořádkem. 
Na  konkrétní znění 
od 1. ledna 2019 si však 

budeme muset nějakou 
dobu počkat.

Kateřina Navrátilová

právní spory kolem kontrolního 
hláŠení ukončeny 
Kontrolní hlášení, resp. legislativní zakot-
vení jeho náležitostí, bylo v  uplynulých 
letech předmětem řady sporů, soudních 
jednání a  novelizací. Z  hlediska povin-
ností daňového poplatníka se ale ne-
změnilo nic podstatného. 

Novela zákona o DPH, která kontrolní 
hlášení zavedla, byla ve  Sbírce zákonů 
vyhlášená  31. prosince 2014 s  účinností 
pro kontrolní hlášení od  1. ledna 2016. 
Rok nato, v  prosinci 2015, podala sku-
pina 21 senátorů návrh Ústavnímu soudu 
na  zrušení konkrétních ustanovení zá-
kona. Některým návrhům vláda vyhověla 
ještě před vydáním nálezu Ústavního 
soudu formou novelizace zákona o DPH, 
předmětem sporu zůstalo ustanovení  
§ 101d odst. 1 zákona o  dani z  přidané 
hodnoty, jež stanovovalo, že „v  kont-
rolním hlášení je plátce povinen uvést 
předepsané údaje potřebné pro správu 

daně“. Navrhovatelé toto ustanovení 
napadli v  tom smyslu, že rozsah povin-
ných sdělovaných údajů musí být přímo 
upraven zákonem a že tudíž není možné, 
aby tyto údaje byly stanoveny jen for-
mulářem finanční správy, který může být 
průběžně upravován podle momentální 
situace ve  vládě. Navrhovatelé dále ar-

gumentovali, že Listina základních práv 
a  svobod určuje, že daně a  poplatky je 
možné ukládat jen na základě zákona. Zá-
konodárce má tedy povinnost v  zákoně 

přímo upravit 
všechny základní 
a  podstatné da-
ňové povinnosti, 
včetně povin-
ností spojené se 
správnou daně 
a kontrolou daní. 

Ústavní soud  
ve  svém nálezu  
z 6. prosince 2016 
(č. 40/2017 Sb.) 
dal navrhovate-
lům za  pravdu 
a rozhodl, že „zá-
kon musí blíže 

vymezit alespoň okruh údajů, které musí 
plátce sdělovat“. Oprávněnost Minister-
stva financí ke  stanovení konkrétních 
jednotlivých údajů tím není vyloučena, 
avšak toto stanovení by muselo být pro-
vedeno formou právního předpisu, jímž 
formulář sám o sobě není. 

Na  tento nález Ústavního soudu re-
agoval rozpočtový výbor Poslanecké 
sněmovny až dne 17. května 2017 za-
členěním příslušné legislativní změny 
do  sněmovního tisku č. 1060/1 jakožto 
tzv. „přílepku“ k vládnímu návrhu zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvis-
losti s přijetím zákona o platebním styku. 

V novém znění tak § 101d odst. 1 ZDPH  
taxativně vymezuje, že povinnými údaji 
jsou:

 y identifikační a kontaktní údaje plátce, 
 y údaje týkající se plnění a úplat,
 y údaje týkající se uplatnění nároku 

na odpočet,
 y identifikační údaje odběratele nebo 

dodavatele. 
Příslušná novela zákona obsahu-

jící uvedenou úpravu byla vyhlášena 
ve  Sbírce zákonů 13. listopadu 2017 
v  částce 129 pod číslem 371/2017 Sb.  
V účinnost vešla 1. ledna 2018, což odpo-
vídá lhůtě pro nápravu stanovené Ústav-
ním soudem. 

Okruhy povinných položek formuláře 
kontrolního hlášení DPH jsou tedy nově 
dány přímo zákonem. Jedná se pouze 
o  formální změnu, technicky ani obsa-
hově se pro plátce DPH nic nemění.

Ivana Ottová

„Okruhy povinných položek 
formuláře kontrolního 
hlášení DPH jsou tedy 

nově dány přímo zákonem.“
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Přijde pes do  personální agentury 
a hledá práci. 

„Výborně! Mluvící pes. S  takovou 
schopností vám snadno najdeme 
místo v cirkuse.“ 

„V  cirkuse? Proč ne. Jestli tam po-
třebují účetního…“

Do  domu jednoho kanadského účet-
ního se vloupal lupič. Choval se celkem 
bezstarostně, protože věděl, že majitel 
domu je právě na  konferenci. Zatáhl 
tedy záclony, rozsvítil a  začal hledat 
cennosti. V  tom uslyší: „Ježíš tě vidí!“ 
Lupič se rozhlédne, nikdo nikde, tak 
pokračuje v  prohlídce bytu. V  tom se 
ozvu znovu: „Ježíš tě vidí!“ Tentokrát 
se lupič rozhlédne pořádně a  všimne 
si papouška.

„Kdo jsi?,“ ptá se.
„Já jsem Mojžíš!“
Lupič se rozesměje: „Kdo může po-

jmenovat papouška Mojžíš?“
„Třeba ten, kdo svého rotvajlera 

pojmenuje Ježíš.“

Přijde zákazník do  jedné účetní firmy 
a  všimne si na  dveřích velké cedule: 
„Pozor! Zlý pes“

Opatrně vejde dovnitř a všimne si, 
že na  zemi pospává starý pes. „To je 
ten pes, před kterým varujete?,“ ptá se 
udiveně slečny na recepci. „Přesně tak. 
Dokud tady ta cedule nebyla, skoro 
každý na něj šlápnul.“

Jedna kanadská firma nabízí kromě 
investičního poradenství také video, 
které vám umožní otestovat inteli-
genci vašeho psa. 

Funguje to docela jednoduše. Po-
kud za  to video dáte 15 dolarů, zna-
mená to, že váš pes je chytřejší než vy. 
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nové posily týmu lerika
Valentina 
Klemperová
Když se rozho-
dovala, do  jaké 
práce nastoupí 
po  mateřské do-
volené, hledala 
takovou firmu, 
kde lidé nejsou 

jen kolečky ve stroji, ale kde každý může 
být osobností. A  skutečně takového za-
městnavatele našla. „Je tady perfektní 
prostředí, aby člověk se naučil novým 
věcem,“ říká o  společnosti LERIKA, kde 
dnes pracuje pod dohledem seniorních 
účetních a  kde se možná na  seniorní 
účetní vypracuje. 

Karin 
Tesarczyková 
K  účetnictví ji 
inspiroval ta-
tínek, který se 
mu věnuje celý 
život. Vlastně 
už od  dětství vě-
děla, že jednou 
chce být účetní. Jak říká, baví ji pracovat 
s čísly, všímat si, jak všechno do sebe za-

padá a postupně pronikat do toho, co je 
pro každou firmu jedinečné. 

Ve  společnosti LERIKA se stará ně-
kolika zákazníkům o  účetnictví, včetně 
mzdové agendy. A  pokud jí vybyde ně-
jaký volný čas, věnuje ho orientálnímu 
tanci, studiu historie nebo třeba zajde 
do divadla.

Michal 
Hofman
Také jeho vždy 
bavila práce 
s  čísly a  uvažo-
vání o souvislos-
tech mezi nimi. 
I  proto šel stu-
dovat Provozně 

ekonomickou fakultu ČZU, kde se v  na-
vazujícím studiu zaměřil na  účetnictví 
a daně. LERIKA je jeho prvním zaměstná-
ním po škole. V současné době poskytuje 
podporu kolegům, má na starosti něko-
lik pravidelných reportů a  účtuje pro 
některé menší firmy. Časem by chtěl stát 
samostatným účetním. Volný čas věnuje 
hlavně sportu – lyžování, horské turis-
tice, ale zajde se i  rád podívat na  fotbal 
nebo hokej.
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Zaměstnanecký vánoční večírek společnosti LERIKA byl 
tentokrát netradičně o vaření.  To, abyste si nemysleli, 
že dámy a pánové ze společnosti LERIKA umí jenom 
počítat čísla. A kdybyste snad dostali chuť na něco 
strašně moc dobrého… 


