
Aktuální novinky daňové a účetní legislativy 

S přicházejícím podzimem se daňová a účetní legislativa probudila z prázdninového spánku: 

 novela zákona o účetnictví pro rok 2016 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. O 

této novele obsahující i změny zákona o daních z příjmů (ve věci příspěvků na likvidaci solárních 

panelů použitelné dokonce již pro rok 2015) jsme Vás informovali v minulé informaci. Protože 

byla novela již vyhlášena, je novelizované znění zákona o účetnictví (ale např. i zákona o daních 

z příjmů nebo zákona o rezervách) dostupné např. na http://www.zakonyprolidi.cz/ - po nalezení 

příslušného zákona se Vám zobrazí aktuálně účinné znění; znění od 1.1.2016 si zobrazíte v menu 

historie, kde zvolíte znění účinné od 1.1.2016 (Pokud chcete mít změny barevně zvýrazněné, 

zvolte vlevo tlačítko „zobrazit změny“ 

 ve Sbírce zákonů bylo pod č. 233/2015 Sb. vyhlášeno zvýšení minimální mzdy pro rok 2016. 

Souvislostem minimální mzdy se dále věnujeme podrobněji. 

 Poslanecká sněmovna zahájila druhé čtení zákona o elektronické evidenci tržeb, pokračovat 

v druhém čtení bude 7.10.2015. Není kam spěchat, protože koalice nepochybně podpoří 

pozměňovací návrh Rozpočtového výboru, který prodlužuje legisvakanční lhůtu zákona na 7 

měsíců (zákon by nabyl účinnosti až počátkem sedmého měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů). 

Předpokládanému náběhu EET se věnujeme dále podrobněji. 

 vláda včera schválila novelu zákona o daních z příjmů pro rok 2016, které se dále také věnujeme 

podrobněji 

Minimální mzda 2016 

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. se od 1.1.2016 zvyšuje minimální mzda na 9.900 Kč (od 1.1. do 

31.12.2015 činí 9.200 Kč, od 1.8.2013 do 31.12.2014 činila 8.500 Kč). 

Minimální mzda se v roce 2016 uplatní i pro účely daně z příjmů fyzických osob, např. pro: 

 osvobození pravidelně vyplácených důchodů, pokud nepřesáhnou hranici 36násobku minimální 
mzdy, tj. v roce 2015  do částky 331 200 Kč a v roce 2016 do částky 356 400 Kč – pozor toto 
osvobození dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se za rok 2015 opět neuplatní u fyzické osoby s příjmy ze 
závislé činnosti resp. zisky z podnikání či pronájmu, pokud tento součet přesáhne 840 000 Kč (na 
základě § 4 odst. 3, který se pro období roku 2014 nepoužil), 

 maximální výši slevy za umístění dítěte dle § 35bb (školkovné), která je na jedno dítě omezena 
částkou minimální mzdy (za rok 2015 částkou 9 200 Kč, za rok 2016 částkou 9 900 Kč)  

 nárok na výplatu daňového bonusu, který je podmíněn dosažením ročního příjmu ve výši 
šestinásobku minimální mzdy (§ 35c odst. 4 ZDP) resp. měsíčního příjmu ve výši poloviny 
minimální mzdy (§ 35d odst. 4 ZDP). 

Minimální mzda má význam na výši platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění: 

 u zaměstnanců je až na výjimky minimálním vyměřovacím základem 

 u osob bez zdanitelných příjmů je vyměřovacím základem - od 1.8.2013 tyto osoby platí pojistné 
ve výši 1 148 Kč z minimální mzdy 8 500 Kč, od 1.1.2015 budou hradit 1 242 Kč z minimální mzdy 
9 200 Kč. 

Příslušné nařízení vlády (567/2006 Sb. v platném znění) však neupravuje pouze minimální mzdu, ale i 

zaručenou mzdu ve smyslu § 112 zákoníku práce, která se (není-li u konkrétního zaměstnavatele 

stanoveno kolektivní smlouvou) odvozuje od minimální mzdy (v rozsahu jejího jedno až 

dvojnásobku). 

Nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané 

práce – např. „výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo 

http://www.zakonyprolidi.cz/


specialit studené kuchyně“ patří podle přílohy k prováděcímu nařízení vlády do 3. skupiny prací, u 

kterých dochází ke zvýšení zaručené mzdy z 11.200 Kč pro rok 2015 na 12.100 Kč pro rok 2016. 

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez 

zdanitelných příjmů, která se tak zvyšuje z 1.242 Kč platných pro rok 2015 na 1.337 Kč od 1.1.2016. 

Informace o výši minimální mzdy v EU (např. 1923 € v Lucembursku nebo 684 € v Řecku, které 

minimální mzdu snížilo již k 1.1.2014 o více než 100 € z dřívějších 794 €) jsou dostupné zde. 

 

Náběh EET 

Elektronická evidence tržeb by měla být zavedena nejméně ve třech etapách: 

 podle původního návrhu předloženého vládou měla být prvá etapa EET spuštěna  s tříměsíční 

legisvakanční lhůtou (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v prosinci 2015 měla EET u 

ubytovacích a stravovacích služeb odstartovat od dubna 2016) 

 podle pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru PS z 3.9.2015) má být legisvakanční lhůta 

prodloužena na 7 měsíců (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v prosinci 2015 by EET 

odstartovala od srpna 2016). 

 po uplynutí 7měsíční legisvakanční lhůty mají po dobu 3 měsíců EET podléhat pouze tržby z 
ubytovacích a stravovacích služeb (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v prosinci 2015 
jde o období srpen až říjen 2016) 

 po uplynutí 1. etapy  by po dobu 3 měsíců (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v prosinci 
2015 tedy v období listopad 2016 až leden 2017) podléhaly kromě tržeb z ubytovacích a 
stravovacích služeb také tržby z velkoobchodu a maloobchodu) 

 po uplynutí 2. etapy (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v prosinci 2015 tedy od 
1.2.2017) by až na výjimky podléhaly EET tržby ze všech činností. 

Z popsaného náběhu EET plyne, že letošní nákup vánočních kaprů (z kádí na ulici) proběhne bez EET 

naposledy, pokud se vládě podaří dostat zákon o EET do Sbírky zákonů do konce ledna 2016 (potom 

by druhá etapa zahrnující i velko a maloobchod odstartovala v prosinci 2016). 

Pokud se potřebujete přesvědčit o úžasnosti EET a nestihli jste si zajít na koblihu, ke které pan Babiš 

„přidával“ propagační brožurku o EET, můžete si ji stáhnout: BROŽURA EET KE STAŽENÍ (BEZ KOBLIHY) 

Výběr z faktur uhrazených MF za 1. pololetí 2016 v souvislosti s EET (zdroj: zde, souvislost s cenou 

koblih nezveřejněna): 
[CISLO] [DODAVATEL] [ICO] [CELKOVA 

CASTKA] 
[DATUM 
VYSTAVENI] 

[UCELPLATBY] 

1500000774 Marek Hlavica 71140808 373 345,50 28.2.2015 Konzultační služby - EET leden 2015 

1500000895 BDO IT a.s. 25056646 241 879,00 11.3.2015 Poskytnutí ICT a projektové podpory  spojené s 
problematikou projektu Elektronické evidence tržeb, 
objednávka č. 15/033/00003 

1500001165 Marek Hlavica 71140808 255 552,00 31.3.2015 Konzultační služby - EET březen 2015 

1500001589 Marek Hlavica 71140808 393 310,50 3.5.2015 Konzultační služby - EET duben 2015 

1500002024 Marek Hlavica 71140808 111 804,00 3.6.2015 Konzultační služby - poradenská činnost v oblasti řízení 
komunikace projektu Elektronické evidence tržeb -  
smlouva navazuje na veřejnou zakázku č. 
P15V00000524 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/cs
https://app.smartemailing.cz/users/6262/media/Brozura-EET.pdf
http://data.mfcr.cz/cs/dataset/prehled-faktur-ministerstva-financi-cr/resource/8f2f55b0-4369-46fd-a5dd-33eb00fe8664


Zajímavým čtením je i výběrové řízení vypsané Finanční správou na zajištění strategie a kreativní části 

informační kampaně (informace o veřejné zakázce zde, lhůta pro podání přihlášek však již uplynula) 

s předpokládanou hodnotou jen 1,35 mil. Kč a předpokládanou maximální hodnotou mediálního 

rozpočtu informační kampaně 41 mil. Kč: 

„ zajištění strategie a kreativní části informační kampaně směřující k prezentaci projektu elektronické 

evidence tržeb (dále jen „EET“) a logotypu e-tržby, zahrnující poskytování strategických, koncepčních 

a kreativních návrhů v oblasti reklamy, marketingu a komunikace pro naplnění základních 

jednotlivých cílů: 

− dosáhnout příznivého přijetí EET širokou veřejností jakožto prostředku k nápravě podnikatelského 

prostředí a lepšího výběru daní pro veřejné rozpočty; 

- zajištění včasné informovanosti daňových subjektů o zákonné povinnosti registrovat se do systému 

e-tržby.“  

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2016 

Podle plánu legislativních prací vlády na letošní rok měla být předložena samostatná novela zákona o 

daních z příjmů od 1.1.2016. Tato novela v předpokládaném širším rozsahu (zahrnujícím např. zrušení 

superhrubé mzdy) předložena nebyla  a tak Ministerstvo financí původně zapracovalo některé změny 

zákona o daních z příjmů (zejména jde o zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí či další 

děti) do návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při 

správě daní. Na základě připomínek legislativní rady vlády byly nakonec změny vyčleněny do 

samostatné novely zákona o daních z příjmů, kterou včera vláda schválila (návrh zákona měnící oblast 

spolupráce při správě daní na schválení vládou ještě čeká. 

Novelu musí ještě schválit Parlament a také prezident a pokud má novela od 1.1.2016 platit, bude 

muset koalice v obou komorách „šlápnout na plyn“. Novela obsahuje tyto změny: 

 zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z 15.804 Kč na 17.004 Kč a na třetí a další z 17.004 Kč 

na 20 604 Kč. Daňové zvýhodnění na prvé dítě má zůstat nezměněno (13.404 Kč). 

 zamezení osvobození dividend od DPPO, pokud jejich výplata u mateřské společnosti snižuje 

základ daně 

 uplatnění srážkové DPPO na podíly na zisku vyplácené jiné osobě, než je společník 

 „upřesnění“ snížení základu daně o hodnotu bezúplatných příjmů neuplatněných do daňových 

výdajů (§ 23 odst. 3 písm. c) bod 8. ZDP) 

 reaguje na novelu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a související zákony (zákonem č. 131/2015 Sb.). Příjmy z výroby elektřiny, pro které 

nebude již podle energetického zákona vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním 

úřadem (např. fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW), budou zdaňovány 

jako ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) a nikoli jako příjem z jiného podnikání (§ 7 odst. 1 

písm. c)), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. 

Navržených změn tedy není mnoho – to však neznamená klid v legislativě daní z příjmů. Jednak byl 

zákon o daních z příjmů letos již třikrát novelizován, jednak je třeba „vstřebat“ velké množství změn 

pro letošní zdaňovací období (např. se budou poprvé za rok 2015 vytvářet opravné položky podle 

nových pravidel zákona o rezervách). 

 

 

 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-zakazky/app/RGVmYXVsdFBvcnRhbEFwcGxpY2F0aW9ufEFwbFpha2F6a2FEZXRhaWwuYXNweD9pZHo9MTYwMzU5NA%3d%3d


Informace o připravovaných přednáškách 

V říjnu (v Praze dne 13.10.2015 a v Brně 20.10.2015)  pořádáme přednášku věnovanou vztahům 

s.r.o. a jejího společníka resp. jednatele - s blížícím se koncem roku je např. velmi aktuální podřízení 

společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku, pro které zákon o obchodních korporacích 

stanovuje termín 31.12.2015; podřízení lze u většiny s.r.o. s více společníky provést i bez nutnosti 

návštěvy notáře, což bude na přednášce vysvětleno.  

DALŠÍ PODROBNOSTI K PŘEDNÁŠCE SPOLEČNÍK A JEDNATEL SRO. 

 

Od listopadu pořádáme v Praze, Brně, Plzni a Zlíně přednášky zaměřené na aktuální daňové novinky 

včetně přednášky věnované kontrolnímu hlášení a dalším novým povinnostem (oznamování příjmů 

osvobozených od daně z příjmů fyzických osob, elektronická evidence tržeb, prokazování původu 

majetku atd.) 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK. 

 

 

Pěkné dny 

 

 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         24.9.2015 

         www.behounek.eu 

                 FACEBOOK O DANÍCH 

 

          

 

 

 

 

 

http://www.behounek.eu/products/prednaska-s-r-o/
http://www.behounek.eu/products/prednasky-seznam/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

