
Daňové novinky 10/2016 

V této informaci si připomeneme některé aktuální daňové novinky a nastíníme si poměrně 

rozsáhlé daňové změny pro rok 2017, které včera konečně začala řešit Poslanecká sněmovna. 

Pokračujeme také v informacích k evidenci tržeb a podíváme se na vztah evidence tržeb 

k daňovým a dalším dokladům. 

K problematice evidence tržeb jsme pro Vás připravili samostatné semináře, které pořádáme 

v Plzni již 24.10., v Brně 31.10., ve Zlíně 10.11. a v Praze 21.11.2016 – více informací zde. 

Evidenci tržeb je věnována také cca dvouhodinová zvuková nahrávka – více informací zde. 

 

1. Platné legislativní novinky 

Pod číslem 321/2016 Sb. byl vyhlášen dne 3.10.2016 zákon o prokazování původu majetku – 

tato zásadní novinka umožňující finančním úřadům požadovat prokázání příjmů, které vedly 

k získání majetku či ke spotřebě v hodnotě vyšší než 5 mil. Kč v porovnání s příjmy, které 

jsou finančnímu úřadu známy. Úprava prokázání původu majetku a s tím související nástroje 

pro doměření daně a pokuty z neprokázaného příjmu se stala součástí zákona o daních 

z příjmů a nabude účinnosti 1.12.2016. Této problematice bude věnována pozornost na 

přednášce “Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví“, kterou pořádáme ve Zlíně již 

11.11.2016, dále v Praze 22.11. a 9.12.2016 a v Brně 20.1.2017. 

 

Pro rok 2017 již byly vyhlášeny údaje o průměrné mzdě, a to nařízením č. 325/2016 Sb.: 

 všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 činí 27 156 Kč 

 přepočítací koeficient 1,0396. 

Z vyhlášených údajů plyne např. 

 48násobek průměrné mzdy 1 355 136 Kč (např. hranice pro solidární zvýšení daně) 

 4násobek průměrné mzdy 112 928 Kč (hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy) 

 minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění vzroste na 2 061 Kč 

 minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění vzroste na 1 906 Kč. 

K 1.1.2017 se také zvyšuje minimální mzda (příslušné nařízení vlády bylo vyhlášeno včera 

pod č. 336/2016 Sb.), a to na 11 000 Kč (z letošních 9 900 Kč resp. z 9 300 pro poživatele 

invalidního důchodu –minimální mzda je tak již jednotná i pro poživatele invalidního 

důchodu). 

Zvýšení minimální mzdy automaticky zvyšuje i zaručenou mzdu, která tak může činit až 

22 000 Kč. Např. pro 3. kategorií prací, kam patří např. „obsluha zákazníků podle jejich 

objednávek v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa 

plateb“ zaručená mzda vzroste z letošních 12 100 Kč na 13 400 Kč. 

Zvýšení minimální mzdy má pro rok 2017 tyto dopady do daní z příjmů: 

 školkovné činí pro letošní rok na jedno dítě až 9 900 Kč ročně, příští rok maximální částka 

školkovného vzroste na 11 000 Kč 

 hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě – 

minimálně musí být dosaženo šestinásobku minimální mzdy resp. měsíčně poloviny 

minimální mzdy pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele. 

 zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena 

částka do 36násobku minimální mzdy) se běžných důchodů příliš netýká (měsíční důchod 

by musel v roce 2016 přesahovat částku 29 700 Kč a v roce 2017 by musel přesahovat 

částku 33 000 Kč). 
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K platným změnám připomínáme i novelu zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých 

věcí účinnou od 1.11.2016. Bude-li nemovitost převáděna kupní smlouvou a změna 

vlastnického práva bude zapsána na základě návrhu na vklad podaného na katastr nemovitostí 

do konce října, je poplatníkem této daně prodávající (neobsahuje-li kupní smlouva ujednání, 

že poplatníkem daně je kupující). Bude-li návrh na vklad podán až v listopadu, bude 

poplatníkem daně kupující. Rozdíl v datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

např. 31.10. resp. 1.11.2016 tedy může prodávajícímu ušetřit 4 % kupní ceny a kupujícímu by 

se potom koupě výrazně prodražila – v případě, kdy se s úhradou daně kupujícím nepočítalo a 

daňová povinnost nebyla smluvně přenesena na kupujícího. V současné době je tedy důležité 

věnovat tomuto problému při uzavírání smluv pozornost. 

 

2. Zkrácený tiskopis daňového přiznání pro zaměstnance 

Finanční správa představila tiskopis „zjednodušeného“ formuláře daňového přiznání, na 

kterém budou moci podávat zaměstnanci daňové přiznání již za letošní rok 2016. 

„Zjednodušení“ spočívá v tom, že byly vypuštěny ty kolonky daňového přiznání, které 

zaměstnanci (osoby s příjmy ze závislé činnosti) nevyplňují, a zbylé kolonky byly umístěny 

na 2 strany – formulář je tak na jednom listu. Na formulář se podařilo umístit i žádost o 

vrácení přeplatku. 

Moc velká novinka to není – do roku 2004 také zaměstnanci  podávali jednodušší daňové 

přiznání typu A. Daňové přiznání typu A však tenkrát bylo na dvojlistu, ale o nic složitější 

nebylo – příslušné kolonky totiž byly podstatně větší. 

Formulář je k dispozici ke stažení zde. 

 

3. Daňový balíček 2017  

Některé novinky pro rok 2017 již platí – kromě výše uvedené průměrné a minimální mzdy se 

dále jedná např. o: 

 změny v dani z příjmů fyzických osob týkající se daňové podpory „penzijních a 

obdobných“ produktů (např. zvýšení maximální částky odpočtu pojistného uhrazeného do 

3. pilíře ze současných 12 tis. Kč na dvojnásobek) 

 zavedení definice nemovitostí pro účely DPH prováděcím nařízení Rady (EU) č. 

1042/2013  

Významné změny pro rok 2017 přinese daňový balíček (obsahuje především velice rozsáhlou 

novelu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH, ale např. i změny daňového řádu). Tento 

balíček včera projednala Poslanecká sněmovna v prvém čtení a zkrátila ze 60 na 30 dnů lhůtu 

pro projednání rozpočtovým výborem a balíček by tak mohl být do konce roku schválen. Pro 

případ, že by se zákon nestihl do konce roku projednat, se počítá s tím, že by nabyl účinnosti 

až v průběhu příštího roku, ale změny v daních z příjmů by se použily pro celé zdaňovací 

období roku 2017 – např. další zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti. 

Daňový balíček obsahuje zejména: 

 přibližně 200 bodů změn v zákoně o daních z příjmů (systémová změna se navrhuje u 

uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti, kde by bylo možné srážkovou daň 

uplatnit např. i z dohod o provedení práce do 2,5 tis. Kč měsíčně) 

 120 bodů změn zákona o DPH (k systémové změně dojde v uplatnění DPH u společností 

bez právní subjektivity – dříve sdružení 
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 20 bodů změn daňového řádu (např. úprava úroku z daňového odpočtu, rozšíření 

oznamovací povinnosti správce daně vůči živnostenským úřadům, rejstříkovým soudům 

atd., možnost úhrady daně platební kartou). 

Dále jsou součástí daňového balíčku změny: 

 Zákona o rezervách (např. se dodatečně promítá nová rezerva na nakládání 

s elektroodpadem ze solárních panelů na likvidaci solárních panelů uvedených na trh 

do dne 1. ledna 2013, která se vytváří zcela nezávisle na případné účetní rezervě shodného 

určení a která se jako položku snižující nebo zvyšující základ daně) 

 zákona o místních poplatcích (např. zvýšení maximální sazby z poplatků za povolení 

vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst - 20 korun a 200 korun za 

každý započatý den) 

 zákona o správních poplatcích (ve věci poplatku za přijetí žádosti o změnu rozhodnutí 

o povolení posečkání – navazuje na navrhovanou změnu daňového řádu, který bude 

podání této žádosti nově připouštět) 

 zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním 

práv duševního vlastnictví.  

Pro mladé rodiny s dětmi je nepochybně zásadní další zvýšení částek daňového zvýhodnění 

na děti: 

 2015 2016 2017 - návrh 

na prvé dítě 13 404 Kč rok / 1 117 Kč měsíc 

na druhé dítě 15 804 Kč rok / 1 317 
Kč měsíc 

17 004 Kč rok / 1 417 
Kč měsíc 

19 404 Kč rok / 
1 617 Kč měsíc 

na třetí a další dítě 17 004 Kč rok / 1 417 
Kč měsíc 

20 604 Kč rok / 1 717 
Kč měsíc 

24 204 Kč rok / 
2 017 Kč měsíc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Účtenka dle EET ve vztahu k dalším dokladům 

Zákon o evidenci tržeb je dalším z předpisů, který nařizuje vydat kupujícímu „účtenku“: 

 Podle živnostenského zákona je podnikatel na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji 

zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele 

obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem 

osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo 

služby a cena. 

 Podle zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení 

výrobku nebo o poskytnutí služby se stejnými náležitostmi jako doklad o prodeji dle 

živnostenského zákona. Rozdíl je ten, že spotřebiteli je prodávající doklad o zakoupení 

povinen vydat automaticky, tedy i bez žádosti spotřebitele. 

 Podle zákona o DPH je plátce, který poskytuje zdanitelné plnění povinen vystavit daňový 

doklad jakékoli osobě povinné k dani + právnické osobě nepovinné k dani, a to do 15 dnů 

ode dne vzniku povinnosti přiznat daň. Náležitosti daňového dokladu stanovuje zákon o 

DPH v § 29, při celkové částce do 10 tis. Kč včetně postačuje vystavení zjednodušeného 

daňového dokladu s náležitostmi dle § 30a zákona o DPH. 

 Zákon o evidenci tržeb nařizuje vystavit účtenku nejpozději v okamžiku přijetí tržby, a to 

s těmito náležitostmi: 

 FIK (fiskální identifikační kód) nebo PKP (podpisový kód poplatníka) 

 BKP (bezpečnostní kód poplatníka) 

 DIČ poplatníka 

 označení provozovny 

 označení pokladního zařízení 

 pořadové číslo účtenky 

 datum a čas 

 údaj o režimu tržby – běžný / zjednodušený režim 

V některých případech je možné náležitosti všech výše uvedených dokladů spojit do jednoho 

dokladu a takový doklad by potom byl současně dokladem o prodeji / o zakoupení / daňovým 

dokladem / účtenkou. Možná vznikne i nějaké označení pro takový víceúčelový doklad – 

např. doklad 4 v jednom. 

Příklad: 

Provozovatel maloobchodu prodá osobě povinné k dani počítač za více než 10 tis. Kč. Prodej 

se uskuteční v prodejně, kupní cena bude uhrazena v hotovosti v okamžiku prodeje. 

V tomto případě bude prodávající povinen vystavit účtenku dle zákona o evidenci tržeb 

nejpozději v okamžiku platby. 

Bude-li tato účtenka doplněna o náležitosti dokladu o prodeji resp. o zakoupení (označení 

podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a IČem + druh 

zboží), může plnit i funkci těchto dokladů, které je prodávající také povinen vystavit  a nemusí 

je tedy vystavovat samostatně – tyto údaje však nebudou předmětem evidence tržeb (nebudou 

odeslány finanční správě v okamžiku přijetí tržby). 

Do 15 dnů by byl prodávající povinen vystavit daňový doklad, např. tedy i s DIČem 

kupujícího atd. V daném případě by asi nebylo praktické vystavovat samostatný daňový 

doklad a náležitosti účtenky vystavované kvůli evidenci tržeb lze rozšířit i o náležitosti 

daňového dokladu a účtenka by potom plnila i tuto funkci (číslo účtenky by potom bylo i 

číslem  daňového dokladu – bylo by nepraktické přidělovat tomuto dokladu jiné číslo pro 

evidenci tržeb a jiné číslo pro účely DPH, i když je toto řešení také možné). 



Praxe však může být složitější  - např. software pro evidenci tržeb neumožní zadání náležitostí 

daňového dokladu. Např. v návodu k aplikaci ePokladna společnosti Vodafone se dočteme: 

7.8.1 Úplný daňový doklad  
Vzhledem k tomu, že v aplikaci nelze zadat údaje o kupujícím nebo společnosti 

(jméno, adresa, IČO atd.), ePokladna netiskne úplný daňový doklad. Tento typ 

dokladu je, dle zákona, pro plátce DPH potřebný k uplatnění nároku návratu daně z 

nákupu nad 10 000 Kč. Uživatel tedy zboží nad 10 000 Kč prodávat může, avšak 

kupujícímu nárok na vrácení DPH zaniká. 

Uvedený přístup o praktičnosti uvedeného software příliš nesvědčí a vyvolává dojem, že 

příjemce tržby není povinen daňový doklad vystavit a kupující přijde o nárok na odpočet 

daně. Tak tomu pochopitelně není – povinnost vystavit daňový doklad poskytovatel 

zdanitelného plnění má a nemůže zbavovat odběratele nároku na odpočet daně (navíc nelze 

předpokládat, že by nevydávání daňových dokladů bylo z obchodního hlediska udržitelné, i 

kdyby byl tento postup v souladu s daňovými předpisy). 

Jestliže tedy software pro evidenci tržeb nebude umožňovat vystavit daňový doklad, bude 

muset prodávající tento vystavit samostatně. V tomto případě si však bude muset ohlídat, aby 

na účtence pro účely evidence tržeb nebyla uvedena daň z přidané hodnoty. Pokud by se totiž 

tak stalo, vznikla by povinnost odvést daň na výstupu jak z účtenky, tak z daňového dokladu – 

kupující by si sice měl nárok na odpočet pouze jedné daně, ale to nemůže zbavit 

prodávajícího povinnosti odvést daň na výstupu, jestliže tuto daň uvedl i na jiném než 

daňovém dokladu. V praxi by mělo obstát i řešení, ze kterého bude zcela jednoznačně patrné, 

že daňový doklad je jen jakýmsi dodatkem k účtence, se kterou by tvořil jeden doklad. 

V některých případech nebude možné účtenku za daňový doklad vůbec považovat. 

Příklad: 

Provozovatel maloobchodu prodá osobě povinné k dani počítač za více než 10 tis. Kč. Prodej 

se uskuteční v prodejně, kupní cena má být uhrazena bezhotovostně na základě vystavené 

faktury (daňového dokladu). Kupní cena však bude uhrazena za 14 dnů nikoli bezhotovostně, 

ale v hotovosti. 

V tomto případě prodávající vystaví účtenku dle zákona o evidenci tržeb v okamžiku úhrady 

kupní ceny (mohl by i dříve). Při prodeji se předpokládala bezhotovostní úhrada a proto 

nebyla v okamžiku prodeje zaevidována tržba a ani nemohla být vystavena účtenka dle zákona 

o evidenci tržeb. Účtenka vystavená při úhradě nebude moci mít náležitosti daňového 

dokladu, protože by se jednalo o vystavení duplicitního dokladu na stejné plnění. Zároveň 

bude muset prodávající zabezpečit, aby v údajích o odeslané tržbě byla tato uvedena i 

rozdělená na základ DPH a na vlastní daň (na účtence by však v tomto případě neměla být 

daň uvedena). 

Na přednášce „Evidence tržeb“ bude pozornost věnována nejen vztahu evidence tržeb 

k účetnictví a daním, ale např. i některým možným technickým řešením evidence tržeb 

(otázka přístrojů a software). 
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Termíny přednášek 

Na následující období jsme pro Vás připravili tyto přednášky: 

„Evidence tržeb“: 

 21.11.2016 

 Plzeň 24.10.2016 

 Brno 31.10.2016 

 Zlín 10.11.2016 

 

„Daňové novinky“: 

 Praha 30.11. (zbývá poslední volné místo – v případě zájmu se informujte o možnosti 

přihlášení e-mailem), 19.12.2016 a 9.1.2017 

 Plzeň 6.12.2016 

 Brno 15.12.2016 

 Zlín 12.1.2017 

 

“Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví“ 

 Zlín 11.11.2016 

 Praha 22.11. a 9.12.2016 

 Brno 20.1.2017 

 

„Aktuálně k DPH“ 

 Praha 29.11. a 12.12.2016 

 Brno 19.1.2017 

 

K objednání můžete využít objednávkový formulář. Objednávky pro více než čtyři účastníky 

na jeden seminář zasílejte prosím na behounkovaingrid@volny.cz – poskytneme Vám slevu 

10 % pro každého účastníka. Na uvedený e-mail prosíme zasílejte také objednávky přednášky 

24.10.2016 v Plzni a 31.10.2016 v Brně. 

 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK 

 

Nabízíme také cca dvouhodinovou zvukovou nahrávku „Evidence tržeb v praxi“. Půlhodinová 

ukázka je pro Vás k dispozici zdarma. 
 

 

 

Krásné dny přejí 

 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         19.10.2016 

         www.behounek.eu 

                 FACEBOOK O DANÍCH 
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