
Ručení za DPH z úhrady na nezveřejněný účet odloženo na 1.10.2013 a další daňové aktuality 

 

Dovolujeme si účastníky našich přednášek a příznivce našich stránek www.behounek.eu upozornit na 

některé aktuální daňové informace. 

 

K DPH 

Jednou ze zásadních novinek letošního roku je rozšíření institutu ručení odběratele za DPH 

neodvedenou dodavatelem. Jednak v případě přijetí zdanitelného plnění od plátce, který byl 

pravomocným rozhodnutím správce daně označen za „nespolehlivého plátce“, jednak v případě 

úhrady na „nezveřejněný účet“. 

 

Úhrada na nezveřejněný účet podle přechodných ustanovení novely zákona o DPH č. 502/2012 Sb. 

zakládá ručení od 1.4.2013. To je však teorie – registr plátců DPH nově od 1.4.2013 sice obsahuje 

údaj o zveřejněném čísle účtu, ale daňové správě se nepodařilo registr plátců naplnit čísly účtů, kteří 

jednotliví plátci určili ke zveřejnění, resp. čísly účtů podle přechodných ustanovení novela zákona o 

DPH č. 502/2012 Sb. V tuto chvíli se na údaje registru plátců nedá spolehnout (v některých případech 

jsou údaje o číslech bankovních účtů správné, v některých jsou nesprávné či neúplné), na což 

reagovalo v pátek 29.3.2013 Generální finanční ředitelství generálním pardonem na uplatnění 

institutu ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet pro období do 30.9.2013. Jiný slovy – to, co 

mělo propuknout od 1.4.2013 se odkládá na 1.10.2013. Až do konce září je tedy zbytečné ověřovat, 

zda číslo účtu určeného k úhradě je či není zveřejněno resp. by toto ověřování přineslo jenom 

zmatky, protože mnozí plátci žádné číslo účtu zveřejněno nemají, byť jej ke zveřejnění určili nebo jim 

mělo být zveřejněno podle přechodných ustanovení zákona. Asi nás nepřekvapí, že daňová správa 

věc odůvodnila tím, že chce poskytnout plátcům dostatek času na seznámení se s novou úpravou – 

viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_21026.html?year=0%C2%93. 

 

Teprve čas ukáže, zda schválená úprava ručení nepřekračuje eurounijní pravidla pro uplatňování 

daně – viz stížnost JUDr Lichnovského na porušení evropského práva ze strany ČR podaná Evropské 

komisi. Stížnost je dostupná na http://www.scribd.com/doc/131196552/Sti%C5%BEnost-Evropske-

komisi. 

 

Mnoho diskusí vyvolala právní úprava daňových dokladů novelizovaná v zákoně o DPH k 1.1.2013. 

Konečně jsme se dočkali vyjádření k této problematice ze strany daňové správy, když 28.3.2013 

zveřejnila informaci GFŘ k daňovým dokladům a odpovědi na nejčastější dotazy - viz  

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_21142.html?year=0%C2%93. 

 

Informace je překvapivě konkrétní a nevyhýbá se praktickým otázkám. Např. doklady v pdf podobě 

připojené jako přílohy e-mailu jsou nadále zásadně možné, i když není jejich věrohodnost zajištěna 

elektronickým podpisem, je-li zajištěna jinak (např. vzájemně provázanými souvisejícími doklady jako 

objednávka, příjemka, bankovní výpis). Odpovědi na nejčastější dotazy nepřímo potvrzují staré zlaté 

pravidlo, že pokud se daňový doklad obsahově shoduje u dodavatele i odběratele, není nutné se 

formalitami příliš zabývat . 

 

Informace také potvrzuje, že není na závadu, když je daňový doklad po obdržení doplněn např. o 

razítko „došlo“, předkontaci apod. Bohužel informace toto chybně uvádí jako určitou benevolenci ze 
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strany daňové správy a nikoli jako zcela jednoznačný výklad právní úpravy – jedná se sice o 

principiální rozdíl, avšak pro běžnou praxi nepodstatný (rozhodující je závěr a nikoli cesta, kterou 

k němu daňová správa došla). 

 

Zájemcům o hlubší studium problematiky daňových dokladů doporučuji nejen výše uvedené 

informace GFŘ, ale také vysvětlivky TAXUD (generální ředitelství Evropské komise pro daně a cla), 

které jsme pro Vás připravili na: 

https://skydrive.live.com/redir?resid=B450FA46A6AB9F7A!167&authkey=!AKIj9sUL90pREiI. 

 

 

K PRACOVNĚLÉKAŘSKÝM SLUŽBÁM 

Od 1.4.2013 se naplno uplatňuje právní úprava pracovnělékařských služeb podle § 53 a násl. zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Pracovnělékařské služby, jejichž poskytování 

musí zajistit každý zaměstnavatel, zahrnují hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, poradenství a 

dohled. 

 

Dne 4.3.2013 pod č. 47/2013 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o specifických zdravotních 

službách účinná od 1.4.2013 – např. vložila § 58a (Zajišťování pracovnělékařských služeb 

zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu), dále přinesla nové znění § 

59 odst. 1 písm. b): 

b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením 

1. pracovního poměru 

2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o 

zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je 

součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými 

právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti 

o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být 

vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,  

nebo 

3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. 

 

Podrobnosti k pracovnělékařským službám stanovuje prováděcí vyhláška – tato vyhláška teprve nyní 

(3.4.2013) vychází ve Sbírce zákonů pod č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých 

druzích posudkové péče. Tato vyhláška např. stanovuje četnost periodických prohlídek (u nejméně 

rizikových povolání, tj. povolání zařazených v první kategorii, maximálně po 6  letech a u 

zaměstnanců po padesátce po 4 letech) nebo četnost pravidelného dohledu na pracovištích a nad 

výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů (nejméně jednou ročně nebo 

jednou za dva roky, podle zdravotní rizikovosti povolání). 

 

NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU – SPLATNOST FAKTUR 

Teprve 27.3.2013 byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela obchodního zákoníku, která (po 

předpokládaném schválení Senátem a prezidentem) by měla vyjít ve Sbírce zákonů během dubna či 

května a nabýt tak účinnosti od 1.5.2013 či od 1.6.2013. 

 

https://skydrive.live.com/redir?resid=B450FA46A6AB9F7A!167&authkey=!AKIj9sUL90pREiI


Tato novela přinese novou úpravu doby splatnosti faktur. Splatnost faktur bude nadále věcí smlouvy 

mezi dodavatelem či odběratelem a nadále bude platit, že pokud nebude splatnost faktur řešena  

smluvně, je splatnost faktury 30denní. Novinkou bude, že standardně nebude možné smluvně 

dohodnout dobu splatnosti delší než 60denní. Je-li tedy v zájmu smluvních stran (podnikatelů) 

dohodnout si splatnost 10, 20 či 50 dnů, nic nová úprava nezmění; smluvní ujednání o 90denní 

splatnosti by již mohlo být považováno za neplatné - uplatnila by se tak standardní 30denní splatnost 

a po jejím uplynutí by mohl věřitel požadovat úroky z prodlení. 

 

Připravovaná úprava vychází z eurounijní úpravy platné od 16.3.2013 na základě směrnice 

2011/7/EU, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Nové úpravy by tedy bylo 

možné se pro eurounijní transakce dovolávat již nyní. Mimochodem, slovenský obchodní zákoník byl 

tímto způsobem novelizován již k 1.2.2013. 

 

S omezením maximální doby splatnosti počítá  také nový občanský zákoník (od 1.1.2014), který její 

omezení obsahuje v § 1963 – tato úprava odpovídá schvalované novele obchodního zákoníku. 

 

Protože směrnice 2011/7/EU zvyšuje minimální výši úroků z prodlení na úroveň referenční sazby 

centrální banky (v případě eurozóny sazby Evropské centrální banky) zvýšené nejméně o osm 

procentních bodů, mělo by také dojít ke změně nařízení vlády upravujícího úroky z prodlení (REPO 

sazba ČNB + nejméně 8 % - dosud se připočítává 7 procentních bodů). Toto nařízení bude navíc 

obsahovat paušální náhradu škody, kterou bude možné požadovat po neplatičích i bez prokázání její 

výše – tato sankce by měla odpovídat částce nejméně 40 eur uvedené ve směrnici 2011/7/EU 

(pravděpodobně se bude jednat o částku 1 200 Kč). 

 

ZMĚNY OD 1.1.2014 

Ze změn od 1.1.2014 si dovolím upozornit na již schválený zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují 

některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v 

domě s byty, a dále na změny připravované v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 

 

Zákon č. 67/2013 Sb. se týká nejen nájemních bytů, ale i bytů vlastníků a poskytuje tak určité vodítko 

i pro společenství vlastníků (pokud nedojde k dohodě vlastníků jednotek). Zákon má účinnost od 

1.1.2014 nikoli z důvodu vazby na nový občanský zákoník (zákon je na rekodifikaci soukromého práva 

nezávislý), ale z důvodu poskytnutí dostatečného časového prostoru na seznámení se s novou 

úpravou. 

 

Po určitých pochybnostech o případném odložení účinnosti nového občanského zákoníku, které se 

objevily v únoru, bylo rozhodnuto, že se účinnost nového občanského zákoníku nebude odkládat – viz 

např. prohlášení premiéra po jednání vlády dne 27.2.2013. Především však Poslanecká sněmovna 

jednoznačně zamítla 8.2.2013 návrh poslanců KSČM na odložení účinnosti o jeden rok a státní aparát 

pracuje na spuštění rekodifikace soukromého práva od 1.1.2014 a vláda projednává a prosazuje 

příslušné doprovodné změny.  

 

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém 

máme ve Sbírce zákonů již od jara loňského roku. Je však třeba ještě přijmout řadu doprovodných 

změn, např.: 



- nový katastrální zákon (Poslanecká sněmovna jej projednala v prvém čtení 15.2.2013) 

- doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva z dílny Ministerstva spravedlnosti, který mění 

přibližně 70 zákonů (Poslanecká sněmovna jej projednala v prvém čtení 19.3.2013) 

- rejstříkový zákon, který by měla vláda projednat tuto středu 3.4.2013 

- zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který teprve čeká na schválení vládou. 

 

Na schválení vládou čeká také zákon, který v souvislosti s rekodifikací soukromého práva změní od 

1.1.2014 i daňové zákony. Změny jsou velice rozsáhlé a MF i po vypořádání připomínek na konci 

března zachovalo již dříve avizované zrušení daně dědické a darovací a její převedení do předmětu 

daní z příjmů. Jedno inkasní místo se od 1.1.2014 konat nebude, ale určitá zjednodušení umožňující 

do budoucna jedno inkasní místo spustit by měla být již od 1.1.2014 přijata. MF dále navrhuje od 

1.1.2014 změny, které zatím platí až s účinností od 1.1.2015 – např. zcela nová úprava osvobození od 

daně z příjmů fyzických osob včetně zavedení osvobození podílů na zisku pro společníky s.r.o. či 

akcionáře a.s. (pro zisk vytvořený od 1.1.2014). Do konečné podoby vládního návrhu se 

pravděpodobně promítnou i některé nápady z dílny ODS (agenda 2014 – např. jednorázové odpisy 

investic). 

 

V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva od 1.1.2014 MF připravilo nový koncept dnešní daně 

z převodu nemovitostí – nově se bude jednat o daň z nabytí věcí nemovitých. V rámci vnějšího 

připomínkového řízení MF odstoupilo od svého původního záměru zdanit touto daní i převody 

nemovitostí v rámci převodu obchodních podílů, hlavní (nikoli však jedinou důležitou) novinkou tak 

bude osoba poplatníka daně, kterou nově bude nabyvatel, tedy kupující (dnes je obvykle 

poplatníkem prodávající a kupující je ručitelem). 

 

Jak vidno, během letošního roku nás čekají z hlediska legislativních změn dva velké úkoly – zvládnout 

nový občanský zákoník jako takový a dále související nové předpisy (zákon o obchodních korporacích, 

nový katastrální zákon, rejstříkový zákon, zákon o obecné prospěšnosti zákon o dani z nabytí věcí 

nemovitých) či změny stávajících přepisů (např. změn do zákona o daních z příjmů MF navrhlo zatím 

celkem 867). 

 

Omlouváme se, pokud Vás tento e-mail obtěžoval nebo Vám přišel vícekrát. Nemáte-li zájem o 

zasílání obdobných informací, pošlete prosím jako odpověď na tento e-mail jakoukoli zápornou 

odpověď (např. „ne“). 

 

 

 

       Příjemné dny přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


