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Je tomu už 190 let, kdy byl v pražském Karlíně do-
stavěn Dům u města Hamburku. Název nebyl zvo-
len náhodně. Jednalo se o  zájezdní hostinec, kde 

se zastavovali lodníci, kteří do  Prahy přijížděli po  Vl-
tavě. Někteří opravdu až z Hamburku. Ale nečekejte nic 
dobrodružného. Karlín nikdy nebyl něčím na  způsob 
hamburské přístavní čtvrti, ani ve  svých nejdrsnějších 
dobách. 

Nicméně minulost je ta tam a dnešní Karlín je přede-
vším místem byznysu. Do Domu u města Hamburku se 
po 8 letech na Žižkově přistěhovala společnost LERIKA. 
Je nyní blíže zákazníkům, a  jako bonus dostala větší 
a moderněji vybavené kanceláře. 

Konec konců, nejlepší je přijít se přesvěd-
čit osobně. Rádi vás 
v nových prosto-
rách přivítáme. 
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Máme za  sebou léto 
tak horké, jako jsme 
už dlouho nezažili. 
Podzim má být ale 
příjemný.  Snad se 
vám bude příjemně 
číst i zářijový Newsle-
tter LERIKA. Je to 
první číslo, které po-

síláme z karlínského Domu u města Ham-
burku, kam jsme se přestěhovali. Sídlíme 
tedy kousek od  Florence, blíže k  zákazní-
kům. 

Mezi novinkami, o  kterých tentokrát 
informujeme, je na  prvním místě daňový 
balíček, který – mimo jiné – zavádí poža-
davky evropské direktivy ATAD (Anti-Tax 
Avoidance Directive), což přináší řadu no-
vých požadavků.  Dále je věnován tomu, 
jak zpřesnit dosud nejasné postupy a uzá-
konit dosavadní praxi. To je příjemné pro 

firmy i pro jejich účetní a daňové poradce.  
Druhým větším tématem newsletteru 

je elektronická evidence tržeb, kde už exis-
tuje další harmonogram zavádění a  je 
známo i  řešení pro malé plátce, kteří si 
nemohou dovolit zařízení s online připoje-
ním a přenosnou tiskárnou. 

Všude platí, že to, co dnes vypadá jasně 
a jistě, může doznat změn během projed-
návání v Poslanecké sněmovně, případně 
může daňová správa přijít s  jiným stano-
viskem. Proto sledujeme situaci průběžně 
a  o  všech případných změnách vás bu-
deme s  předstihem informovat v  dalších 
číslech newsletteru nebo našich Tax News. 
Ale především budou připraveni naši 
účetní a daňoví poradci. V Domě u města 
Hamburku pro vás. 

Přeji vám příjemný podzim s minimem 
kontrol.

Monika Borkovcová 
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DAňové změny oD RoKu 2019
I když Česká republika tentokrát čekala na řádnou vládu více než půl roku, na Minister-
stvu financí ČR nezaháleli a připravili balíček daňových změn, který během léta vstoupil 
do  Sněmovny. Pokud bude schvalovací proces probíhat bez problémů, vstoupí balíček 
v účinnost na začátku příštího roku. 

Zásadní změny, které vyžadují politickou podporu, byly 
odsunuty. To se týká zejména zrušení superhrubé mzdy 
a zavedení progresivní daně z příjmu fyzických osob (v pů-
vodním návrhu ministerstva financí bylo zvýšení sazeb 
na 19 % a 24 %). Místo toho se daňový balíček věnuje zpřes-
ňování tam, kde se v praxi ukazovaly nejasnosti, a potvr-
zení výkladů, které již daňová správa v praxi aplikuje (např. 
výpočet úroků z prodlení podle § 104 zákona o DPH). Vedle 
toho jsou zohledněny změny vyplývající z  implementace 
evropské směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive). I tak předloha obsahuje více než 250 
opatření a novelizuje 10 zákonů. 

Vyjmenovat veškerá opatření je mimo možnosti tohoto textu, uvedeme proto se zamě-
říme jen na nejvýznamnější změny. 

změny v zákoně o daních z příjmů
NADMĚRNÉ VÝPŮJČNí VÝDAJE 

Jedná se o  ustanovení omezující daňo-
vou odčitatelnost úroků z  úvěrů a  půj-
ček, a  to limitem 80 mil. Kč nebo 30 % 
EBITDA, za předpokladu dodržení všech 

ostatních požadavků.  Některé odhady 
říkají, že firmy působící v České republice 
tak přijdou o víc než 1,5 miliardy uznatel-
ných nákladů. 

Toto opatření se nebude vztaho-
vat na  poskytovatele finančních služeb 
a rovněž z něj budou vyňaty samostatné 
firmy stojící mimo skupiny. Nové pra-
vidlo se bude vztahovat i  na  úrokové 
platby vyplývající ze smluv, které již byly 
uzavřeny. 

EXIT TAX 
Součástí návrhu je i  zavedení tzv. exit 
tax, neboli zdanění při přemístění ma-
jetku beze změny vlastnictví do  zahra-

ničí. Navrhovaná úprava míří na situace, 
kdy daňový subjekt např. přemístí své 
sídlo do  zahraničí a  s  tím rovněž i  svůj 
majetek. Ten zůstává i  nadále v  jeho 
vlastnictví, avšak příjmy z něho plynoucí 
budou v  budoucnu v  důsledku přemís-
tění podléhat zdanění pouze v  cílovém 
státě. Současný daňový systém tuto si-
tuaci nepostihuje. Po  novu se navrhuje 
zdanění přemístění majetku formou tak, 
jako kdyby došlo k prodeji majetku „sobě 
samému“ – za příjem bude považovaná 
kupní cena s  možností uplatnit výdaje 
jako při prodeji. Ustanovení by se mělo 
aplikovat poprvé pro zdaňovací období 
započatá od 1.1.2020.

OzNAMOVACí POVINNOST  
OSVOBOzENÝCH PříJMŮ 

Nově se zavádí povinnost oznamovat 
správci daně výplatu dividend, podílů 
na  zisku či jiných příjmů plynoucích 
do zahraničí, které jsou od daně osvobo-
zeny. Oznamovací povinnost se nebude 
vztahovat na  příjmy stejného druhu 
do  úhrnné výše 100.000 Kč, plynoucí 
totožnému daňovému nerezidentovi 
v  daném kalendářním měsíci. Minis-
terstvo financí tento krok zdůvodňuje 
jednak potřebou disponovat těmito 
informacemi pro povinnou automatic-
kou výměnu informací se zahraničními 
správci daně, jednak potřebou exaktněji 
zmapovat toky zisku plynoucí mimo ČR 
z důvodu zabránění daňovým únikům.  

CFC RULES 
CFC rules, neboli pravidla pro zdanění 
ovládané zahraniční společnosti  (con-
trolled foreign company) představují 
novinku, kdy příjmy ovládané zahraniční 
společnosti, kterou vlastní z  více než 
50 % česká obchodní korporace a  která 
nevykonává žádnou podstatnou hospo-
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„I tak předloha 
obsahuje 
více než  

250 opatření 
a novelizuje 
10 zákonů.“

„Součástí návrhu je 
i zavedení tzv. exit tax, 

neboli zdanění 
při přemístění majetku 

beze změny 
vlastnictví do zahraničí.“

„Nově se zavádí povinnost 
oznamovat správci daně 

výplatu dividend, 
podílů na zisku či jiných příjmů 

plynoucích do zahraničí, 
které jsou od daně 

osvobozeny.“



dářskou činnost (tedy jde o tzv. prázdné 
schránky), se budou zdaňovat jako 
příjmy ovládající společnosti v  České 
republice. CFC ru-
les se nebudou ap-
likovat automaticky 
na  všechny ovládané 
zahraniční společ-
nosti nevykazující 
činnost, ale pouze 
na  ty umístěné v  da-
ňových jurisdikcích 
s preferenčním daňo-
vým režimem (kon-
krétně, pokud bude 
daňová povinnost 
ovládané zahraniční 
společnosti o  polovinu nižší než daň, 
která by jí byla stanovena, pokud by byla 
daňovým rezidentem České republiky).

HyBRIDNí NESOULADy 
Předloha přináší rovněž pravidla brojící 
proti zneužívání nesouladů daňových 

systémů, tedy pří-
padů, kdy je tatáž 
stejná právní sku-
tečnost posuzována 
v  různých státech 
odlišně. Například 
kdy jeden stát kva-
lifikuje příjem jako 
dividendu, a  tudíž 
jako osvobozený 
příjem, zatímco 
druhý stát tutéž 
platbu řeší jako úrok 
a  tedy uznatelný 

výdaj. Ustanovení by se mělo aplikovat 
poprvé pro zdaňovací období započatá 
od 1.1.2020.

„Předloha přináší rovněž 
pravidla brojící  proti 

zneužívání nesouladů 
daňových systémů, 

tedy případů, 
kdy je tatáž stejná právní 
skutečnost posuzována 

v různých státech odlišně.“

změny v zákoně o DPH
K menší změně dochází také 
u OPRAVy záKLADU DANĚ. 

Nově je zaváděno pravidlo, že vystavení 
opravného daňového dokladu daně je 
možné provést i v případě, kdy od data 
zdanitelného plnění sice již uplynulo 
pět let, avšak s odběratelem bylo po ur-
čitou dobu této lhůty vedeno soudního 
řízení v souvislosti s dodáním zboží nebo 
služby a výsledek soudního řízení má vliv 
na cenu (základ daně). 

REORGANIzACE. 
Zákon o  DPH předpokládá, že v  návaz-
nosti na judikaturu může k opravám zá-
kladu daně docházet i na základě schvá-
lení reorganizačního plánu u  dlužníků 
v insolvenčním řízení. Lhůta pro opravu 
základu by se proto v  takovém případě 
prodlužovala o  dobu, která uplynula 
ode dne zahájení insolvenčního řízení 
do dne schválení reorganizačního plánu. 

Oprava základu daně 
u  NEDOByTNÝCH POHLEDáVEK. 

Kromě známého institutu možnosti 
opravy základu daně (a vrácení příslušné 
DPH státem) u  pohledávek za  dlužníky 
v insolvenčním řízení se nově tyto mož-
nosti rozšiřují o  pohledávky vymáhané 
v  exekučním řízení a  dále o  případy 
úmrtí dlužníka.  

Ve vztahu ke 
KONTROLNíMU HLáŠENí 

se upřesňuje, jaké datum povinnosti 
přiznání daně uvádět do  kontrolního 
hlášení u opravných daňových dokladů. 
Dosud v  praxi existují různé přístupy, 
takže se stává, že vystavitel a  příjemce 
dokladu uvedou různá data, doklady se 
nespárují a je zapotřebí situaci vysvětlo-
vat finančnímu úřadu. Návrh novely zá-
kona proto upřesňuje, že datem povin-
nosti přiznání daně je datum provedení 
opravy. 

Novinkou je institut 
VyNALOŽENí ÚSILí, 

který reaguje na situace, že se vystavený 
opravný doklad nepodaří běžnou cestou 
doručit odběrateli. Navrhuje se proto, 
že plátce daně je oprávněn provést pří-
slušné snížení základu daně v  tom zda-
ňovacím období, v  němž vynaložil pro 
doručení dokladu odběrateli úsilí, které 
po něm lze rozumně požadovat k tomu, 
aby se daňový doklad dostal do  dispo-
zice příjemce plnění. Důkazní břemeno 
samozřejmě leží na dodavateli.

Institut „vynaloženého úsilí“ se bude 
uplatňovat i  při vystavení řádného 
daňového dokladu, a  to v  souvislosti 
s nově zaváděnou povinností, kdy řádný 
daňový doklad musí být v zákonné lhůtě 
15 dnů nikoli pouze vystaven, ale rovněž 
odeslán. Legislativa hovoří konkrétně 
o  tom, v  rámci 15-ti denní lhůty musí 
dojít k  doručení daňového dokladu při 
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zNEUŽITí PRáVA zNOVU NA SCÉNĚ
Institutem zneužití práva jsme se zabývali v Newsletteru LERIKA v červnu 2017 
v souvislosti s korunovými dluhopisy.  Vysvětlili jsme, že se jedná o takové pří-
pady, kdy bylo sice formálně dodrženo znění zákona, ale pro účel, který zjevně 
nebyl úmyslem zákonodárce. K  tomu existuje precedentní rozsudek Evrop-
ského soudního dvora i Nejvyššího správního soudu. Oba konstatují, že pokud 
plátce daně dělá kroky, které z ekonomického hlediska nemají jiný smysl než 
snížení daně, jedná se o zneužití práva. 

Upozornili jsme také, že uplatňování institutu zneužití práva je složité a ne-
jednoznačné. Není třeba jasné, proč nebylo uplatněno na korunové dluhopisy 
ani v těch případech, kdy takto získaný kapitál byl dražší než získaný standard-
ními cestami a celý balík dluhopisů byl vypsán pro jediný subjekt. 

Teď se zneužití práva vrací v novele Daňového řádu. Formulace obsažená 
v textu říká, že o zneužití práva se jedná tehdy, když je jedním z hlavních účelů 
nějakého kroku daňová výhoda. Uplatněno zcela důsledně by to mohlo zna-
menat zákaz jakékoliv daňové optimalizace. Navíc je tomu v některých přípa-
dech tak, že zákonodárce umístí do daňového zákona některé opatření právě 
proto, aby daňové subjekty motivoval k určitému jednání. 

Nicméně Ministerstvo financí ujišťuje, že se proti současné praxi nic ne-
změní. Budeme tedy muset vyčkat, jak bude nové opatření uplatňováno. Není 
ostatně vyloučeno, že bude muset znovu zasáhnout až Nejvyšší správní soud. 

„Ministerstvo financí ujišťuje, 
že při uplatňování institutu 

zneužití práva se proti 
současné praxi nic nezmění. 
Budeme tedy muset vyčkat, 

jak bude nové opatření 
uplatňováno.“



novELA záKonA o EET
V návaznosti na nález Ústavního soudu z poloviny prosince 2017, kterým došlo ke zrušení části ustanovení 
zákona o evidenci tržeb, připravilo Ministerstvo financí ČR novelu tohoto zákona, jejíž návrh vláda v průběhu 
léta schválila. Poslanecká sněmovna se bude v  průběhu podzimu zabývat návrhem, který upravuje náběh 
3. a 4. fáze evidence tržeb, jejichž start byl zrušený návrhem Ústavního soudu, a který přináší nejmenším pod-
nikatelům možnost evidovat své tržby v tzv. off-line režimu.

Spuštění  třetí a čtvrté fáze EET
Pokud současný vládní návrh zákona 
projde legislativním procesem, budou 
podnikatelé, kteří spadají do  3.  a  4  fáze 
EET, evidovat své tržby společně v jedné 
vlně. Ta bude spuštěna šest měsíců poté, 
co zákon vstoupí v  účinnost. Půjde ze-
jména o následující profese.

vynaložení nezbytného úsilí. Důvodová 
zpráva upřesňuje, že je povinností plátce 
zajistit nejpozději v  poslední den lhůty 
odeslání dokladu na  kontaktní adresu 
příjemce. 

POKUTy U KONTROLNíHO 
HLáŠENí.

Navrhovaná novela sice nezmírňuje 
sankce ukládané v  souvislosti s  kont-
rolními hlášeními, omezuje však lhůtu, 
po  kterou může správce daně tyto po-
kuty vyměřit, a  to na  6 měsíců. Podle 

přechodných ustanovení se tato lhůta 
uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty. 

OMEzENí VOLBy 
OSVOBOzENí U NáJMU. 

S odloženou účinností od 1.1.2021 je na-
vrženo omezení možnosti zdanit nájem 
nemovité věci. Zatímco nyní se může 
plátce daně rozhodnout, zda u  nájmu 
nemovitosti pronajímané jinému plátci 
za  účelem jeho ekonomické činnosti, 
bude uplatňovat DPH či zda bude toto 
plnění brát jako osvobozené, po novu by 

tato volba zdanění přicházela v  úvahu 
pouze u těch staveb, kde není 60 % plo-
chy a  více určeno pro trvalé bydlení. 
Důvodová zpráva hovoří o tom, že je to 
kvůli zabránění zneužívání dosavadní 
právní úpravy.

V tuto chvíli není možné komentovat 
veškerá opatření, protože v rámci dalšího 
projednávání mohou být změněna či do-
plněna. Doufejme, že půjde jen o drobné 
změny, které předejdou nejasnostem 
a ušetří práci. 

Ivana Ottová
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NACE Popis

56
Stravování a  pohostinství, jde-li o  tržby realizované 
stánkovým prodejem zboží (tj. zmrzlina v kornoutu, 
popkorn v krabici, párek v rohlíku…)

45.20
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocy-
klů (autoservisy)

49.32 Taxislužba

49.10 Železniční osobní doprava meziměstská

49.41 Silniční nákladní doprava

10.7, 10.1,… Podnikatelé ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)

86, 69.1, 75.0,…
Svobodná povolání (lékaři, právníci, 
veterináři…)

Příklady činností spadajících do 3. fáze EET



Povinnost elektronické evidence tr-
žeb se nebude ani nadále vztahovat na 
platby uskutečňované platebními kar-
tami. Ministerstvo však navrhuje, aby 
EET opět podléhaly také platby pomocí 
elektronických peněženek, čipových ka-
ret, kupónů nebo voucherů.

Off-line režim pro nejmenší 
podnikatele

Poměrně revoluční změnou by se mohl 
jevit návrh umožňující nejmenším pod-
nikatelům nepořizovat si elektronické 
zařízení s  online přístupem  a  tržby evi-
dovat pouze pomocí speciálních regis-
trovaných účtenek z  bloku, který do-
stane podnikatel zdarma na  finančním 
úřadě. Jednou za  čtvrt roku pak bude 
muset podnikatel ohlásit na  zvláštním 
formuláři na  finanční úřad informace 
o výši tržeb a počtu vydaných a případně 
stornovaných účtenek. 

Možnost využití tohoto speciálního 
režimu registrovaných účtenek se bude 

týkat pouze fyzických osob a  poskyto-
vatelů zdravotních služeb (bez ohledu 

na právní formu) a bude podmíněna tím, 
že příslušná osoba:
a) není plátcem DPH,
b) nepřijala v  hotovostních platbách 

více než 200.000 Kč během posled-
ních 12 měsíců,

c) a  zároveň nemá víc než dva zaměst-
nance. 

Na  rozdíl od  různých předchozích ná-
vrhů není tedy kritériem celkový obrat 

NACE Popis

13 Výroba textilií

14 Výroba oděvů

15 Výroba usní a souvisejících výrobků

16
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných 
a slaměných výrobků, kromě nábytku

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

20.4
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, 
parfémů a toaletních přípravků

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

25
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
kromě strojů a zařízení

31 Výroba nábytku

32
Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, 
sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)

33 Opravy a instalace strojů a zařízení

43
Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači,
malíři, pokrývači…)

95
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)

96
Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, 
kartářky…)

 Příklady činnosti spadajících do 4. fáze EET ani uplatnění tzv. paušální daně, ale ob-
jem plateb v hotovosti.  O využití zvlášt-
ního off-line režimu bude muset pod-

nikatel finanční úřad požádat a  doložit, 
že výše uvedená kritéria splňuje. Nabízí 
se otázka, do  jaké míry bude vůbec vy-
užíván vzhledem k množství byrokracie 
a papírování s tím spojeným.

DIČ opět povinnou náležitostí 
účtenky

Z dalších změn stojí za zmínku, že novela 
vrací povinnost uvádět na  účtenkách 
DIČ. Pokud je však součástí DIČ rodné 
číslo, odpadá povinnost DIČ na účtence 
uvádět. 

EET jen pro plátce DPH či její 
úplné zrušení?

Vládní návrh novely zákona o  evidenci 
tržeb následovaly v  poslanecké sně-
movně velmi záhy další dva poslanecké 
návrhy na  změnu tohoto zákona. První 
z  nich navrhuje, aby se povinnost elek-
tronicky evidovat tržby vztahovala 
pouze na plátce DPH, druhý z nich pro-
sazuje úplné zrušení EET. Lze vytušit, že 
stanovisko vlády k těmto návrhům bylo 
nesouhlasné, nicméně do  legislativního 
procesu tyto dva návrhy vstupují rovněž.

O dalším vývoji v této oblasti vás bu-
deme informovat buď na stránkách na-
šeho Newsletteru nebo v  pravidelných 
Tax News. 

Ivana Ottová

5Newslet ter / září 2018

„Neobvyklá je na celé věci
i skutečnost, že

teprve na základě vnějšího 
připomínkového řízení 

k návrhu přeřadila vláda 
do 10 % sazby daně 

také pitnou vodu dodávanou 
prostřednictvím vodovodu.“ 

„Ministerstvo navrhuje, 
aby EET opět podléhaly také 

platby pomocí elektronických 
peněženek, čipových karet, 

kupónů nebo voucherů.“

„O využití zvláštního off-line 
režimu bude muset podnikatel 

finanční úřad požádat 
a doložit, že výše uvedená 

kritéria splňuje.“



PosILA účETního oDDěLEní…
Petra Totínová po-
chází z  Moravy 
a  po  absolvování 
Obchodní akade-
mie v  Přerově se 
rozhodla pro stu-
dium Vysoké školy 

ekonomické v  Praze, oboru Účetnictví 
a  finanční řízení podniku. Již při studiu 
začala pracovat jako účetní v malé účetní 
firmě, kde zůstala i po úspěšném dokon-
čení studia na VŠE. 

Když se po několika letech rozhodo-
vala pro změnu zaměstnání, společnost 
LERIKA ji zaujala zejména příjemným 
pracovním prostředím a  sympatickými 
kolegy. V současnosti zde pracuje na po-
zici samostatné účetní a stará se o účet-
nictví několika klientů, včetně mzdové 
agendy.

... a  posila daňo-
vého oddělení

Od  ledna pra-
cuje v daňovém od-
dělení ing. Kateřina 
Vokurková. Kate-

řina pracuje v oboru 20 let. Vystudovala 
Vysokou školu ekonomickou v Praze, fa-
kultu Finance a účetnictví. Od roku 2002 
je členkou Komory daňových poradců. 
Pracovala v  mezinárodní poradenské 
firmě BDO nejprve jako asistentka audi-
tora a  později jako daňová poradkyně. 
Specializuje se na daň z příjmů fyzických 
a  právnických osob. Hovoří anglicky 
a německy.

Ve volném čase se věnuje rodině, ces-
tování a zahradničení. 

Úspěšné složení zkoušek na  daňo-
vého poradce 

„Samozřejmě uvažuje o  zkouškách 
na daňového poradce, ale nespěchá. Jak 
říká, práce je hodně a hodně je i toho, co 
se ještě musí naučit.“ Tak byl zakončen 
článek o Petru Hájkovi v Newsletteru LE-
RIKA v roce 2014. 

O  čtyři roky později můžeme gratu-
lovat zkušenému poradci, který své zna-
losti potvrdil i  úspěšným složením uve-
dené zkoušky. Uspěl v  písemné i  ústní 
části a získal příslušné osvědčení. A aby 
nevznikl dojem, že se jedná o  formalitu 
– představitelé Komory daňových po-
radců uvádějí, že uspěje jen něco málo 
přes pětinu přihlášených. 

Blahopřejeme!
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V galerii
Jeden účetní šel s  manželkou do  ob-
razárny. Procházejí mezi plátny a  za-
ujme ho akt dívky, která má intimní 
partie zakryty listem. Manželce se to 
moc nelíbí a  chce rychle pokračovat, 
ale účetní se zastaví a pořád se na ob-
raz dívá.

„Na  co ještě čekáš?“, ptá se jeho 
žena.

„Na podzim.“ 

Není nad dobrého tlumočníka
Mafiánský kmotr si nechá přivést 
svého bývalého účetního, a  spolu se 
svým právníkem jej vyslýchá. 

Boss se ptá: „Kde jsou ty tři miliony 
dolarů, které jsi zpronevěřil?“

Právník ale připomene: „Pane, ten 
účetní je přece hluchoněmý. Znám ale 
znakovou řeč, takže mohu tlumočit.“

„Dobrá, zeptej se ho tedy, kde jsou 
ty zatracené peníze.“ 

Právník to přeloží a  účetní odpoví 
ve  znakové řeči: Vůbec nevím, o  čem 
mluvíte.

„Pane, říká, že vůbec neví, o  čem 
mluvíme.“

Kmotr vytáhne revolver a přiloží jej 
účetnímu k  hlavě a  natáhne kohou-
tek. „Zeptej se ho znovu, kde jsou ty 
peníze!“

Tentokrát účetní kapituluje a  po-
sunky vysvětlí. „Jsou v  hnědé brašně 
ve sklepě mého domu.“

„Tak co říká?“, ptá se netrpělivě 
boss. 

„Prý máte táhnout k  čertu. Stejně 
prý nemáte dost odvahy, abyste ten 
kohoutek stiskl.“
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PIVO A EET
Společně s  vládním ná-
vrhem novely zákona 
o evidenci tržeb připravila 

vláda i  překvapení v  podobě návrhu 
na snížení sazby DPH u točeného piva. 

Podle vládního návrhu by totiž mělo 
dojít k přeřazení podávaného točeného 
piva z  21% sazby DPH do  10% sazby. 
Neobvyklá je na celé věci i  skutečnost, 
že teprve na základě vnějšího připomín-
kového řízení návrhu přeřadila vláda 
do  10 % sazby daně také pitnou vodu 
dodávanou prostřednictvím vodovodu. 

Podle vládního návrhu by mělo být 
pivo levnější od  stejného okamžiku, 
od kterého vznikne podnikatelům spa-
dajícím do 3. a 4. vlny povinnost evido-
vat tržby v systému EET.

Snížená sazba 
pro vybrané služby

Součástí návrhu je dále i přeřazení ně-
kterých služeb a také dodání řezaných 
květin do snížené 10% sazby DPH. Vý-
čet služeb, které se budou těšit 10% 
sazbě DPH, je zhruba následující:

 y dodávky pitné vody prostřednictvím 
vodovodu

 y odvádění a čištění odpadních vod
 y stravovací služby a podávání nápojů 

(s  výjimkou podávání tabákových 
výrobků a  alkoholických nápojů – 
kromě čepovaného piva)

 y úklid vnitřních prostor a  mytí oken 
v domácnostech

 y domácí péče o děti, staré, nemocné 
a zdravotně postižené občany

 y opravy obuvi, oděvů a  kožených 
a textilních výrobků

 y opravy jízdních kol
 y kadeřnické a holičské služby
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