
Den dětí a zvýšení daňového zvýhodnění na děti 

V minulé informaci jsme Vás informovali o novele zákona o daních z příjmů pro rok 2016 č. 

125/2016 Sb., která mění především výši daňového zvýhodnění na druhé a další děti a tak si 

ku příležitosti dnešního dne dětí dovolujeme připomenout tuto aktuální novinku. 

Protože nás letos čekají ještě další změny (právě dnes Poslanecká sněmovna schválila novelu 

daně z nabytí nemovitých věcí, nový celní zákon a doprovodný zákon k celnímu zákonu 

obsahující např. novelu DPH), informujeme o jejich aktuálním stavu. 

 

1. Daňové zvýhodnění na děti 

Připomínáme, že poprvé při zúčtování mezd za květen je (s výjimkou daňového zvýhodnění 

na prvé dítě, které zůstalo beze změny) nutné použít nové částky měsíčního daňového 

zvýhodnění, tj.: 

 zúčtování mezd za duben 2016 zúčtování mezd za květen 2016 

na prvé dítě 1 117 Kč 

na druhé dítě 1 317 Kč 1 417 Kč 

na třetí a další dítě 1 417 Kč 1 717 Kč 

Rozdíl z lednové až dubnové zálohy se zaměstnanci vyrovná v ročním zúčtování daně nebo 

v daňovém přiznání, při zúčtování květnové mzdy tento rozdíl nijak zohlednit nelze. 

Pro příští rok je plánováno další zvýšení (opět jen pro druhé resp. třetí a další dítě, pro prvé 

dítě nikoli) v rámci připravované rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů pro příští rok – 

zatímco letošní novela pouze změnila částky daňového zvýhodnění. Připravovaná novela pro 

příští rok by měla přinést i některé věcné změny v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě 

(týká se více dětí vyživovaných ve společné domácnosti u druha a družky, pokud nejsou jejich 

vlastní či osvojená). Novelu zákona o daních z příjmů pro příští rok však ještě musí schválit 

vláda a Parlament.  

2. Informace o projednávaných změnách pro rok 2016 

Pro letošní rok dojde resp. mělo by dojít např. k těmto legislativním změnám: 

 rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na základě prováděcího nařízení č. 

361/2014 Sb. o: 

poskytnutí služby přístupu k sítím elektronických komunikací nebo propojení sítí 

elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace 

K uvedené novelizaci, která se plátců nepodnikajících v uvedeném oboru nijak nedotkne 

(novinka se uplatní jen tehdy, pokud je odběratel uvedené služby dále „přeprodávat“), by 

mělo dojít od 1.7.2016 a ještě ji musí schválit vláda. 

 od 1.5.2016 se uplatňují v rámci EU nová celní pravidla, jedná se o: 

 Celní kodex Unie UCC (Union customs code) - Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie; dostupno ZDE 

 Delegovaný akt UCC DA (delegated act) - Nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu 

Unie; dostupno ZDE 

 Implementovaný akt UCC IA (implementing act) - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 

2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie; 

dostupno ZDE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2446&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2447&rid=1


 Přechodný delegovaný akt UCC TDA (transitional  delegated act) - Nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) č. 2016/341, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) 

č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu 

Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446; dostupno ZDE 

 v návaznosti na nová celní pravidla již měl být schválen nový celní zákon, ale tento nový 

předpis projednávaný jako sněmovní tisk PS 716 teprve dnes schválila Poslanecká 

sněmovna; vyhlášení ve Sbírce zákonů (ještě jej musí projednat Senát a podepsat 

prezident) a nabytí účinnosti lze očekávat během července. 

 spolu s novým celním zákonem byl dnes jako sněmovní tisk PS 717 schválen Poslaneckou 

sněmovnou také doprovodný zákon, jehož součástí je i novela zákona o DPH – běžné 

praxe se týká zejména s ohledem na „malinko mírnější“ úpravu sankcí v oblasti 

kontrolního hlášení. Nová úprava sankcí byla slibována od 1.6.2016, ale ještě do 

prázdnin si na budeme muset počkat. 

 k 1.1.2016 měla původně nabýt koncepční novela zákonného opatření o dani z nabytí 

nemovitých věcí, jejímž obsahem je především změna v osobě poplatníka daně – 

poplatníkem daně podle nové úpravy je výhradě nabyvatel (kupující). Tato novela byla 

Poslaneckou sněmovnou schválena právě dnes (projednáváno jako sněmovní tisk PS 639) 

a její účinnost lze odhadovat na 1.10.2016 (bude-li vyhlášena ve Sbírce zákonů 

v červenci). Nová úprava se uplatní tehdy, bude-li návrh na vklad podán za účinnosti nové 

úpravy (pokud by byla novela vyhlášena ve Sbírce zákonů v červenci, návrhy podané na 

katastr do 30.9.2016 proběhnou ještě ve stávajícím režimu). O průběhu schvalování 

novely a o jejím obsahu (obsahuje i další důležité změny) Vás budeme informovat. 

 k 1.9.2016  nabývá účinnosti „přípravná fáze“ evidence tržeb – na evidenci tržeb (prvá 

fáze pro restaurační a ubytovací služby od 1.12.2016) bude nutné se s předstihem nejen 

technicky vybavit, ale i požádat správce daně o autentizační údaje a na jejich základě si 

zaregistrovat své provozovny a stáhnout a nainstalovat na svůj hardware příslušné 

certifikáty 

 v současné době byl do vlády předložen návrh prováděcí vyhlášky o způsobu tvorby 

podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka. Tato vyhláška 

doprovázející evidenci tržeb je důležitá zejména pro programátory zabývající se tvorbou 

systému pro evidenci tržeb. S podpisovým kódem poplatníka (PKP) se bude zákazník 

setkávat tehdy, když podnikatel bude evidovat tržby v tzv. zjednodušeném režimu anebo 

když „vypadne spojení“ (včerejší bouřky prověřily techniku a např. časté výpadky plateb 

kartou připomněly, že na techniku se spoléhat nelze a hotovost se občas hodí). Jen pro 

zajímavost textový řetězec údajů PKP může vypadat např. takto: 

CZ72080043|181|00/2535/CN58|0/2482/IE25|2016-12-07T22:01:00+01:00|87988.00  

V uvedeném příkladu jde o údaje o účtence, kterou vydal poplatník s DIČ CZ72080043 

v provozovně č. 181 na pokladním zařízení označeném jako „00/2535/CN58“. Účtenka 

byla vydána s pořadovým číslem „0/2482/IE25“, k jejímu vydání došlo 7. prosince 2016 

ve 22:01 středoevropského času a částka tržby činila 87 988 Kč. Údajů tedy PKP zahrnuje 

poměrně hodně, ale např. číslo trenýrek podnikatele z něj nevyčte ani zákazník, ani 

finanční správa či hacker. 

 technická dokumentace k evidenci tržeb určená pro IT specialisty již byla zveřejněna 

v průběhu květny, v průběhu června by měl být zpřístupněn tzv. PlayGround, tj. prostředí 

pro testování výrobců pokladních systémů a vývojářů SW, včetně technické podpory, a 

během listopadu by měli mít podnikatelé možnost „nanečisto“ si otestovat nastavení svého 

pokladního systému. 

 k datu spuštění prvé etapy evidence tržeb, tj. k 1.12.2016 dochází k přeřazení stravovacích 

služeb (kromě podávání alkoholu a cigeret) ze základní 21% sazby dph do snížené 15% 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0341&rid=1
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=716
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=717
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=639


sazby. Za rok 2016 budou moci podnikatelé (fyzické osoby) s povinností evidovat tržby 

již od 1.12.2016 (restaurace, ubytování) uplatnit slevu na dani až 5 tis. Kč. 

 zákon o evidenci tržeb včetně doprovodné změny sazby DPH u stravování a slevy na 

evidenci tržeb podle § 35bc zákona o daních již platí (např. zákon o daních z příjmů ve 

znění účinném od 1.12.2016, tj. včetně slevy dle § 35bc je dostupný ZDE) a lze jen stěží 

předpokládat, že údajně podaný návrh k Ústavnímu soudu na zrušení zákona o evidenci 

tržeb by mohl být úspěšný v tom smyslu, že by Ústavní soud tento zákon stihl před 

1.12.2016 zrušit (podání tohoto návrhu není zatím na stránkách Ústavního soudu vůbec 

uvedeno a např. návrh na zrušení kontrolního hlášení byl podán 3.12.2015 a dosud o něm 

nebylo rozhodnuto). Navíc, i když Ústavní soud zákon zruší (porušení legislativních 

pravidel pro schvalování zákonů bylo tak zjevné, že snad není jiný výsledek možný), lze 

předpokládat, že tak neučiní s okamžitou účinností, ale že dá koalici dostatečný časový 

prostor, aby zákon schválila ještě jednou, tentokrát řádně projednaný.  

 

Nabídka nových či přepracovaných komentářů 

V současné době je velice aktuální schvalování účetních závěrek, rozdělování zisku a 

vypořádávání vyplacených záloh na podíly na zisku a proto jsme pro Vás připravili: 

 stručný komentář k tématu rozdělování a zdanění zisku SRO, který je pro Vás zdarma 

k dispozici ZDE 

a 

 podrobný komentář k tématu rozdělování a zdanění zisku SRO za 250 Kč + DPH včetně 

vzoru zápisu valné hromady resp. rozhodnutí jediného společníka – více informací ZDE. 

V návaznosti na nejnovější judikaturu k problematice odměňování jednatelů a dalších členů 

orgánů nabízíme za 250 Kč + DPH přepracovaný a podstatně rozšířený (cca 60 stran) 

komentář k problematice „Odměňování jednatelů a členů představenstev“. Z nejnovější 

judikatury k danému tématu určitě stojí za pozornost např. letošní rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu k uplatnění principu tzv. brutace či k pravidlu o střetu zájmů u pracovní 

smlouvy (pokud ji uzavírá stejná osoba za obě strany) a důsledkům porušení tohoto pravidla 

do oblasti veřejnoprávního pojištění, ale i poslední rozhodnutí Nejvyššího soudu 

k problematice souběhu funkcí. Bohatá judikatura svědčí jednak o neustálém vývoji (např. 

začíná být řešena otázka uplatnění DPH z odměny jednatele, relativně ustálená judikatura 

reaguje na legislativní změny), jednak o tom, kolik sporů v této oblasti je (v poslední době 

typicky v situaci, kdy je požadováno plnění z titulu odpovědnosti zaměstnavatele při 

pracovních úrazech a toto plnění je velice často odmítáno pro neplatnost smlouvy, kterou 

společnosti mylně považovaly za platné smlouvy pracovní). 

V případě objednávky zvukové nahrávky Společník a jednatel SRO získáte oba výše uvedené 

komentáře zdarma. 

 

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ 
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