
NOVÁ ÚPRAVA SPLATNOSTI FAKTUR PRAVDĚPODOBNĚ OD 1.7.2013 A DALŠÍ DAŇOVÉ AKTUALITY 

 

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

některé aktuální informace jednak k legislativnímu vývoji, jednak k výkladům daňové správy.  

 

K AKTUÁLNÍMU LEGISLATIVNÍMU VÝVOJI 

Nejpozději k 16.3.2013 měla být do obchodního zákoníku transponována směrnice 2011/7/EU, o 

postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, která poměrně zásadním způsobem 

omezuje maximální dobu splatnosti  a zavádí paušální náhradu spojených s vymáháním pohledávky 

(měla by činit 1 200 Kč). Např. Slovensko tuto směrnici do svého obchodního zákoníku transponovalo 

již od 1.2.2013.  

 

Příslušnou novelou  obchodního zákoníku se zabýval Senát teprve až 2.5.2013 a ačkoli novela prošla 

Poslaneckou sněmovnou naprosto hladce a mimo zájem poslanců, na poslední chvíli se probudila 

zdravotnická lobby a výsledkem je, že novelou se bude Poslanecká sněmovna zabývat znovu – 

pravděpodobně hned na nadcházející schůzi, která začíná v úterý 8.5.2013. Protože novela nabude 

účinnosti prvým dnem měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů a nyní lze prakticky 

vyloučit vyhlášení ve Sbírce zákonů dříve než v červnu, nabude novela účinnosti nejdříve k 1.7.2013 – 

pokud by do hry vstoupil prezident, mohlo by to být i později. Nové úpravě platebních podmínek je 

věnována pozornost níže.  

 

Pro úplnost dodávám, že obsahem novely obchodního zákoníku bude také odstranění 

legislativnětechnické chyby v § 38b OBCHZ (údaje zapisované do obchodního rejstříku při rozdělení 

právnické osoby), kde dosud chybí výčet údajů zapisovaných do obchodního rejstříku v případě 

přeshraničního rozdělení – novela doplňuje o údaje o zahraniční nástupnické právnické osobě. 

 

V plném proudu jsou práce na změnách, které souvisejí s novým občanským zákoníkem od 1.1.2014. 

Tyto změny již byly schváleny vládou a na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny by měly být buď 

schváleny (např. nový katastrální zákon) anebo by mělo být alespoň zahájeno jejich projednávání 

(např. zásadní daňové změny od 1.1.2014) tak, aby mohly být do konce léta definitivně schváleny. 

 

S novým občanským zákoníkem souvisí např. tyto připravované změny: 

 nový zákon o katastru nemovitostí a doprovodný zákon k tomuto zákonu. Nový katastrální zákon 

např. reaguje na novou úpravou nemovitostí od 1.1.2014 (zejména stavba jako součást pozemku) 

či na nové principy rekodifikovaného soukromého práva (princip nabytí vlastnictví v dobré víře a 

princip důvěry v údaje zapsané v katastru nemovitostí).  Druhé a třetí čtení je navrženo na pořad 

nadcházející květnové schůze Poslanecké sněmovny a Senát by se těmito zákony mohl zabývat 

v červnu. 

 doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva, který mění přibližně 70 zákonů - např. 

živnostenský zákon (především legislativnětechnické a terminologické změny – NOBČZ 

nerozlišuje sídlo a místo podnikání, místo termínu „podnik“ používá termín „závod“ atd.) nebo 

zákoník práce (např. se z něho vypouští úprava srážek ze mzdy, protože je nově upravuje 

přímoNOBČZ). Původní návrh z dílny Ministerstva spravedlnosti obsahoval také změny zákona o 

účetnictví), ale ty budou promítnuty do doprovodného zákona z dílny Ministerstva financí 

novelizujícího především daňové předpisy – viz níže. Poslanecká sněmovna doprovodný zákon 

http://www.behounek.eu/


projednala v prvém čtení dne 19.3.2013, ve třetím čtení by jej mohla schválit na červnové schůzi 

a Senát by se jím mohl zabývat v červenci.  

 doprovodný daňový zákon z dílny MF, který je velice rozsáhlý a mění především zákon o daních 

z příjmů (předmětem daní z příjmů nově budou např. i příjmy získané darováním, nově budou 

vymezeny příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob a osvobození se bude vztahovat i 

na podíly na zisku s.r.o., nová pravidla pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, 

terminologické změny atd.), zákon o dani z nemovitostí (rozsáhlé změny související s novým 

pojetím nemovitostí), zákon o DPH (např. diskutabilní zakotvení některých nových institutů jako 

je pacht apod. přímo do zákona  DPH), zákony upravující veřejnoprávní pojištění (nové podmínky 

pro účast na nemocenském pojištění krátkodobých zaměstnání atd.), zákon o účetnictví a celou 

řadu dalších předpisů. Prvé čtení návrhu zákona bylo navrženo na pořad nadcházející květnové 

schůze Poslanecké sněmovny, ve třetím čtení by mohl být schválen v červenci a Senát by se jím 

mohl zabývat v srpnu. 

 zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (tato daň nahradí dnešní daň z převodu nemovitostí), 

který mění osobu poplatníka daně (bude jím kupující a nikoli prodávající) a obsahuje celou řadu 

změn. Prvé čtení návrhu zákona bylo navrženo na pořad nadcházející květnové schůze 

Poslanecké sněmovny, ve třetím čtení by mohl být schválen v červenci a Senát by se jím mohl 

zabývat v srpnu. 

 zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který  upraví podmínky pro zápis veřejné prospěšnosti 

právnické osoby do veřejných rejstříků (např. do obchodního či do spolkového rejstříku). Tento 

zápis bude mít vliv např. na daňovou účinnost darů poskytovaných právnickým osobám. Prvé 

čtení návrhu zákona bylo navrženo na pořad nadcházející květnové schůze Poslanecké sněmovny, 

ve třetím čtení by mohl být schválen v červenci a Senát by se jím mohl zabývat v srpnu. 

 nový rejstříkový zákon, který bude upravovat např. obchodní rejstřík a sbírku listin obchodního 

rejstříku. Prvé čtení návrhu zákona bylo navrženo na pořad nadcházející květnové schůze 

Poslanecké sněmovny, ve třetím čtení by mohl být schválen v červenci a Senát by se jím mohl 

zabývat v srpnu. 

 

Výše uvedený výčet není zdaleka úplný, svědčí však o rozsahu dopadu nové úpravy soukromého 

práva. Zvládnutí doprovodných změn vyžaduje alespoň základní orientaci v novém občanském 

zákoníku a v novém systému soukromého práva od 1.1.2014. Připravili jsem pro Vás seminář „Nový 

občanský zákoník pro ekonomy“, který se bude konat v Praze dne 31.5.2013. Na semináři se 

seznámíte nejen s novou úpravou soukromého práva se zaměřením na obchodní vztahy, ale stručně i 

s připravovanými daňovými změnami. Informace o semináři naleznete zde. 

  

Na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny by mohla být ve třetím čtení schválena novela zákona o 

stavebním spoření od 1.1.2014 obsahující některé koncepční změny – např. použití státní podpory na 

stanovené účely (např. na obstarání bydlení) jako podmínka pro její výplatu. Podle původního 

vládního návrhu se měla tato podmínka sice vztahovat až na státní podporu náležející za období od 

1.1.2014, ale i na smlouvy uzavřené před tímto datem. Zdá se, že novela bude schválena 

v pozměněné podobě a bude se vztahovat až na smlouvy uzavírané od 1.1.2014. Také 

pravděpodobně nebudou moci stavební spoření nabízet  běžné banky (jak předpokládal vládní 

návrh). 
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Na jaře loňského roku předložilo MF návrh zcela nového zákona o omezení plateb v hotovosti, který 

měl přinést novou konstrukci limitu hotovostního placení 350 000 Kč – tento návrh zcela nového 

zákona byl odložen a do konce současného volebního období do Poslanecké sněmovny (do příštího 

léta) je mimo hru. Mezitím však byl do vlády předložen návrh novelizace zákona o omezení plateb 

v hotovosti v rámci návrhu novely zákona  o platebním styku – tato novela by do režimu zákona o 

omezení plateb v hotovosti zařadila i poskytování peněžních půjček. Novelu schválila právě v těchto 

dnech (ve čtvrtek  2.5.2013) a účinnosti by mohla nabýt koncem tohoto roku, možná až k datu 

1.1.2014. 

 

NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU – PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Dosud je úprava doby splatnosti u obchodnězávazkových vztahů upravena v § 369a OBCHZ, tedy 

standardní 30denní doba splatnosti pro případ, že si tuto otázku smluvní strany nedohodnou jinak. 

Současná úpravě nebrání, aby byla splatnost sjednána kratší anebo delší. 

 

Novela uvedený problém řeší doplněním § 340 OBCHZ (jedná se o pasáž OBCHZ věnovanou době 

plnění) naprosto odchylně: 

 jsou stanovena pravidla pro případ, že si smluvní strany splatnost nesjednají (to odpovídá dnešní 

koncepci) 

 jsou stanoveny limity maximální doby splatnosti – sjednání delší než maximální doby splatnosti je 

neplatné. 

 

Pro případ, že splatnost nebude smluvně upravena, bude podle § 340 odst. 3 OBCHZ platit: 

(3) Cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb ve vztazích podle § 261 odst. 1 nebo závazku dodat 

zboží nebo poskytnout službu za úplatu dlužníkovi je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů 

a) ode dne, kdy mu byla doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy,  

b) i bez výzvy k plnění 

1. ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby, není-li možné určit den doručení faktury nebo jiné 

výzvy podobné povahy, nebo bude-li mu doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy dříve, než 

zboží nebo služba, 

2. ode dne převzetí, bylo-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda byl závazek 

řádně splněn, a jestliže mu bude doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy před převzetím 

nebo ověřením zboží nebo služby. 

Smluvně lze dobu splatnosti dohodnout jinak. Pokud není dlužníkem veřejný zadavatel, tak bude 

podle § 340 OBCHZ doba splatnosti omezena takto: 

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči 

věřiteli hrubě nespravedlivé.  

(5) Je-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, nesmí být 

sjednaná doba takového převzetí nebo ověření delší než 30 dnů. Ujednat dobu převzetí nebo ověření 

delší než 30 dnů lze jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. 

Pokud je dlužníkem veřejný zadavatel (ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), 

platí toto omezení maximální doby splatnosti: 

(6) Je-li dlužníkem veřejný zadavatel, dobu splatnosti delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je 

to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepřesahuje 60 dnů, přičemž den doručení faktury 

nebo jiné výzvy obdobné povahy nesmí být předmětem smluvního ujednání; ustanovení odstavce 4 se 



nepoužije. Ustanovení věty první se použije i na vztahy mezi věřitelem a subdodavatelem, plní-li 

věřitel závazek veřejnému zadavateli prostřednictvím subdodavatele. 

Úprava splatnosti v § 340 je doplněna § 340a, podle kterého touto úpravou není dotčeno právo 

smluvních stran ujednat si plnění ve formě splátek. 

 

Stručné shrnutí pro případy, kdy dlužníkem není veřejný zadavatel: 

 je-li smluvně sjednána splatnost nepřesahující 60 dnů, je věc naprosto bezproblémová 

 je-li smluvně sjednána splatnost přesahující 60 dnů, je toto ujednání platné, pokud to není vůči 

věřiteli hrubě nespravedlivé. Posuzování hrubé nespravedlnosti bude otázkou výkladu. V každém 

případě však platí, že pokud bude věřitel delší než 60denní splatnost akceptovat (nebude ji tedy 

sám považovat za hrubě nespravedlivou), problém nevzniká. Problém vznikne, pokud by věřitel 

tuto dohodu neakceptoval a prohlásil by smluvní ujednání o době splatnosti za neplatné a na 

základě tohoto vyžadoval úroky z prodlení od zákonné 30denní doby splatnosti – v tomto případě 

by bylo na dlužníkovi prokázat, že ujednání bylo hrubě nespravedlivé. Z praktického hlediska je 

však každému jasné, že by věřitel pravděpodobně dosáhl úroků z prodlení, ale nepochybně by to 

byla poslední zakázka, kterou s příslušným odběratelem uzavřel. Zásadní otázkou je také 

posuzování insolvence – dlužník si sjedná splatnost za 180 dnů a tento závazek je schopen splnit; 

pokud by však byla sjednaná splatnost hrubě nespravedlivá a měla by se uplatnit 30denní 

zákonná splatnost, tento závazek není dlužník schopen splnit a problém je na světě. 

 Pokud chce dlužník vyloučit riziko zpochybnění delší než 60denní splatnosti, sjedná si úhradu ve 

splátkách – zde žádné omezení není. Pochopitelně je otázkou hranice zneužití práva (úhrada 

1.000.000,- ve splátkách 1,- Kč za 60 dnů a splátka 999.999,- za 180 dnů by jím nepochybně byla), 

ale jinak toto řešení umožňuje vyhnout se omezením nové úpravy. Kocourkov holt není jen u nás 

(v ČR), ale i v celé EU (možnost splátek je převzata ze směrnice 2011/7/EU).   

 

Je-li dlužníkem veřejný zadavatel (definice veřejného zadavatele viz § 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 

Sb.), je omezení přísnější: 

 již delší než 30denní splatnost je komplikací – tato delší splatnost se musí odůvodnit povahou 

závazku. 

 i když se delší než 30denní splatnost odůvodní povahou závazku, nesmí přesáhnout 60 dnů. 

 o možnosti vyhnout se problému úhradou ve splátkách platí výše uvedené pro dlužníky, kteří 

nejsou veřejnými zadavateli.   

 

Jak je uvedeno v úvodu, Senát vrátil novelu Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Tento 

pozměňovací návrh se týká právě veřejných zadavatelů – konkrétně odůvodnění povahy závazku. 

Podle senátního pozměňovacího návrhu by pro veřejného zadavatele, který je poskytovatelem 

zdravotních služeb, platilo, že povaha smluvního závazku vždy odůvodňuje prodloužení doby 

splatnosti až na 60 dnů.  

 

Během května tedy můžeme očekávat konečné schválení novely OBCHZ Poslaneckou sněmovnou 

(buď ve znění senátního pozměňovacího návrhu anebo bez něho, jinou možnost Poslanecká 

sněmovna nemá) a doručení novely k podpisu prezidentovi. Vyhlášení ve Sbírce zákonů můžeme 

očekávat během června a účinnost novely od 1.7.2013. Teoreticky existuje varianta, že prezident 

novelu zamítne a Poslanecká sněmovna by toto jeho veto nepřehlasovala. Tato varianta mi u 



předpisu implementující předpis EU (byť se jedná o klasickou ukázku nesmyslné snahy bojovat 

s druhotnou platební neschopností od stolu – asi by bylo vhodnější, pokud by veřejní zadavatelé 

rychle platili své závazky bez speciální zákonné úpravy) příliš pravděpodobná nepřipadá. 

 

Závěrem k nové úpravě splatnosti tři praktické poznámky: 

 pokud bude smlouva uzavřena před účinností nové úpravy, mohou si smluvní strany dohodnout 

splatnost libovolně a tato dohoda bude závazná i pro pohledávky splatné po účinnosti nové 

úpravy. Toto pravidlo jednoznačně plyne z principů obchodnězávazkových vztahů a proto není 

obsahem přechodných ustanovení. 

 protože nová úprava měla být implementována nejpozději k 16.3.2013, mohl by se věřitel, 

kterého ČR poškodila tím, že nová úprava ještě nebyla schválena, domáhat po státu náhrady 

škody. V rámci přeshraničních eurounijních vztahů by však nová úprava měla resp. mohla být od 

16.3.2013 uplatňována – viz např. novelizace slovenského obchodního zákoníku od 1.2.2013. 

 obdobná úprava bude platit i po 1.1.2014 podle nového občanského zákoníku (§ 1963). 

 

Součástí novely je také paušální náhrada škody, kterou bude možné požadovat po neplatičích i bez 

prokázání její výše (doplnění § 369 OBCHZ): 

Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním 

své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády – tato částka by měla být 

nařízením vlády stanovena na 1 200 Kč.  

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE DAŇOVÉ SPRÁVY 

Pomalu se blíží datum splatnosti daně z nemovitostí za rok 2013 (v pátek 31.5.2013) resp. prvé 

splátky této daně (u poplatníků s daňovou povinností nad 5 tis. Kč). V souvislosti s reorganizací 

daňové správy od 1.1.2013 došlo u některých poplatníků ke sloučení jejich nemovitostí pod jeden 

finanční úřad – které územní pracoviště spravuje daň z nemovitostí konkrétního poplatníka je 

vytištěno na alonži složenek rozesílaných právě v těchto dnech. Na složenkách jsou uvedena také 

nová čísla bankovních účtů příslušných finančních úřadů. Bohužel byly některé složenky odeslány 

s číslem neexistujícího účtu (v tomto případě nelze platbu bezhotovostně provést, bohužel je však 

možné složenku zaplatit na poště) a budou rozesílány složenky s opravenými čísly účtů. Doporučuji 

tedy věnovat pozornost údajům pro platbu daně z nemovitostí.  

 

Dne 26.4.2013 GFŘ změnilo svou informaci z 22.7.2011 k opravě DPH za dlužníky v insolvenčním 

řízení. Původně bylo GFŘ názoru, že tuto opravu lze provádět i k plněním před 1.4.2011. Nyní je 

názoru, že k plněním před 1.4.2011 opravu provádět nelze. Zároveň však potvrdilo, že podle tohoto 

dodatku bude postupováno vůči věřitelům až na opravy daně provedené po 26.4.2013. Pokud tedy 

věřitel provedl opravu daně k plnění před 1.4.2011 do 26.4.2013, bude vůči němu postupováno podle 

původní informace a nebude muset již provedenou opravu rušit a vracet správci daně příslušnou daň. 

 

Daňová správa na konci dubna informovala o velkých daňových únicích pojišťovacích agentů. Jedná 

se o to, že mnohé osoby zprostředkovávají různé finanční služby zároveň na základě živnostenského 

oprávnění (s možností uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů) a na základě zákona č. 38/2004 Sb., o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (s možností uplatnit výdaje 

pouze ve výši 40 % příjmů – jedná se o podnikání podle zvláštních právních předpisů). Jak se zdá, 

daňová správa začíná důsledně prověřovat, zda bylo uplatnění výdajů ve výši 60 % příjmů proti 



každému jednotlivému příjmu v pořádku anebo zda se jednalo o podnikání podle zvláštních právních 

předpisů (s možností „jen“ 40% paušálních výdajů). 

 

Podle informací daňové správy z počátku letošního roku mělo dojít k prvému označení plátců jako 

nespolehlivých plátců na počátku února; tento proces se však ukázal poněkud komplikovanější a tak 

ještě na začátku května 2013 není žádný plátce pravomocně označen za nespolehlivého plátce resp. 

není o žádném plátci toto zveřejněno v registru plátců. Pravděpodobně se však okamžik zveřejnění 

údaje o nespolehlivosti prvých plátců blíží a tak je otázkou prověřování tohoto údaje.  

 

Odhaduje se, že by za nespolehlivého mohlo být označeno řádově několik set plátců, tedy podstatně 

méně, než odhadovalo MF (jeho odhad byl 27 tisíc nespolehlivých plátců). Vzhledem k tomu, že 

plátců DPH je v ČR registrováno cca 0,75 mil. (z toho aktivních přes 0,5 mil.), bylo by skutečně velkou 

smůlou navázat obchodní vztahy s plátcem v postavení nespolehlivého plátce – vyloučit se to však 

nedá a tak si níže něco řekneme o tomto prověřování. 

 

Pokud jde o druhý důvod ručení, který zákon o DPH obsahuje nově od 1.1.2013, tedy o ručení 

z důvodu úhrady na nezveřejněný účet, toto ručení by se na základě generálního pardonu GFŘ mělo 

použít od 1.10.2013 – je možné (nebo spíše pravděpodobné), že úprava ručení bude ještě před 

1.10.2013 novelizována a nakonec bude vše jinak. 

 

K PROVĚŘOVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU PLÁTCŮ 

Daňová správa dne 8.3.2013 zveřejnila „Informace o webové službě pro zjišťování spolehlivosti plátců 

DPH a bankovních účtů plátců DPH“, která je dostupná zde. 

 

 Uvedená služba umožňuje ekonomickým informačním systémům např.: 

 v evidenci dodavatelů ověřit, zda je či není dodavatel označen za nespolehlivého plátce 

 spuštění procesu ověření všech dodavatelů vedených v databázi daného subjektu s upozorněním, 

že některý plátce je označen jako nespolehlivý 

 při práci s došlou fakturou mít informaci o nespolehlivosti dodavatele. 

 

Informační systémy pracují tak, že vyšlou požadavek na webovou službu zajišťovanou daňovou 

správou a na základě odpovědi této služby příslušné údaje zapracují do své databáze. Např. je v den D 

do informačního systému zadán (např. na základě objednávky) dodavatel a zároveň je vyslán 

požadavek na webovou službu a tato odpoví, že dodavatel není označen za nespolehlivého plátce – 

v databázi tedy bude u tohoto dodavatele údaj, že není nespolehlivý. V den D+10 bude odběratel 

označen za nespolehlivého a v den D+20 bude pracováno s fakturou od uvedeného dodavatele – 

pokud v mezidobí ode dne D+10 nebyl na webovou službu vyslán požadavek ohledně daného 

dodavatele, bude dodavatel v systému i v den D+20 stále označen jako „není nespolehlivý“. 

 

Vzhledem k nízké pravděpodobnosti spolupráce s plátcem označeným jako nespolehlivý je 

pravděpodobně nejlepším řešením pravidelné spouštění automatické aktualizace údajů o všech 

dodavatelích s upozorněním na nespolehlivého plátce – toto upozornění by mělo být naprosto 

výjimečné a odběratel by na vzniklou situaci operativně reagoval. Plátce, který nemá k dispozici 

propracovaný informační systém a nechce ručně prověřovat jednotlivě každého svého dodavatele 

http://epodpora.mfcr.cz/33-1218.html


v registru plátců, se asi musí spolehnout na svůj odhad a prověřovat jen svá případná podezření o 

tom, že by dodavatel mohl být nespolehlivým plátcem. 

 

Závěrem si dovolujeme Vás ještě jednou pozvat na jedinečný seminář NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

PRO EKONOMY, který pořádáme 31.5.2013- více k našim přednáškám zde. 

 

 

       Pěkné dny přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

       3.5.2013 

http://behounek.webnode.cz/katalog/

