
Zářijové změny daňové a účetní legislativy 

Druhá polovina září přináší řadu legislativních změn: 

 včera 19.9.2016 byla vyhlášena novelizace prováděcího nařízení rozšiřující od 1.10.2016 

uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, 

 zákonem č. 297/2016 Sb. byl k  19.9.2016 zrušen zákon o elektronickém podpisu a tato 

oblast je nově upravena (kromě EU směrnice eIDAS) tímto zákonem, který se jmenuje „o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“. Doprovodný zákon č. 

298/2016 Sb. novou úpravu elektronického podpisu, elektronických pečetí apod. promítl 

např. do zákona o účetnictví, zákona o DPH a do daňového řádu, 

 zítra 21.9.2016 bude vyhlášena rozsáhlá novela zákona o auditorech č. 299/2016 Sb. 

účinná od 1.10.2016, jejímž cílem má být zvýšení nezávislosti auditorů 

 zítra 21.9.2016 bude vyhlášen zákon o centrální evidenci účtů č. 300/2016 Sb., který 

úředníkům umožní od 1.1.2018 získávat dálkovým přístupem údaje o bankovních účtech 

jednotlivých subjektů 

 včera 19.9.2016 podepsal prezident zákon o prokazování původu majetku, který by tak 

měl být na přelomu září a října vyhlášen ve Sbírce zákonů – účinnosti nabude k 1.11.2016 

(v případě vyhlášení v září) resp. k 1.12.2016 (bude-li vyhlášen až v říjnu). 

 

1. Režim přenesení daňové povinnosti 

V důsledku novelizace prováděcího nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti nařízením 

č. 296/2016 Sb. se od 1.10.2016 bude režim přenesení daňové povinnosti nově vztahovat na: 

poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické 

komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí 

elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb. 

Finanční správa bohužel zatím nezveřejnila metodiku k novelizovanému prováděcímu 

nařízení, kterou by vyložila okruh služeb, na které se má režim přenesení nově vztahovat. 

Zásadní otázkou je, zda se jedná jen o poskytnutí služeb osobám, které tyto služby dále 

poskytují, nebo i o poskytnutí těchto služeb konečným uživatelům (plátcům DPH). 

Jediným vodítkem v tuto chvíli je pouze důvodová zpráva k novelizaci prováděcího nařízení, 

která uvádí: 

Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti se tedy bude vztahovat na poskytování služeb 

elektronických komunikací pouze na velkoobchodní úrovni, tj. na služby elektronických 

komunikací poskytované mezi podnikateli v elektronických komunikacích, kteří tyto služby 

následně využívají při poskytování svých služeb (služby volání, SMS, přenos dat) dalším 

subjektům, a to konečným spotřebitelům nebo jiným podnikatelům.  

Důvodová zpráva byla bohužel po schválení prováděcího nařízení odstraněna z veřejně 

dostupné databáze dokumentů vlády – pro Vás jsme ji však umístili na: 

http://files.behounek.webnode.cz/200000376-

31c7a3222a/RPDP%20duvodova%20zprava.pdf 

Tato důvodová zpráva počítala s účinností prováděcího nařízení od 1.9.2016, ale protože jej 

vláda schválila až 31.8.2016, byla nakonec účinnost změněna na 1.10.2016. 
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2. Elektronická komunikace 

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce: 

 zrušil zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

 se zpožděním navazuje na směrnici eIDAS (eID And Signature) účinnou od 1.7.2016 – 

směrnice 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru na 

vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES 

 směrnice eIDAS „zrovnoprávňuje“ listinou a el. podobu: 

„Elektronickému podpisu nesmějí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako 

důkaz v soudním a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu 

nebo že nesplňuje požadavky na kvalifikované elektronické podpisy.“ 

 nejvyšší formou el. podpisu je dle směrnice eIDAS kvalifikovaný el. podpis, který musí 

být uznáván jako vlastnoruční podpis v celé EU 

 kvalifikovaný el. podpis je založen na kvalifikovaném certifikátu + certifikované čipové 

kartě 

 orgány veřejné moci musí užívat kvalifikovaný certifikát (§ 5; v dvouletém přechodném 

období však postačuje el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, tedy bez 

certifikované čipové karty) 

 dokument určený orgánu veřejné moci musí být podepsán kvalifikovaným certifikátem 

nebo zaručeným el. podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu – označeno jako 

uznávaný el. podpis (§ 6) 

 uznávaný el. podpis již nemusí povinně obsahovat jednoznačnou identifikaci (např. IK 

MPSV) 

 uznávaný el. podpis může obsahovat pseudonym (s uvedením, že jde o pseudonym) 

 s jinými subjekty, než s orgány veřejné moci, postačuje jakýkoli el. podpis (§ 7)- tedy i 

zaručený el. podpis (ten zaručuje jen neporušenost dokumentu) nebo „prostý“ el. podpis 

(např. text či obrázek v pdf dokumentu) 

Doprovodný zákon č. 298/2016 Sb., tzv. tlusťoch: 

 nic nemění na tom, že k podání daňových přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení atd. 

je nadále možné využívat jak uznávaného el. podpisu, tak datové schránky či přístupových 

údajů do datové schránky   

 promítá novou terminologii – místo „elektronický podpis uznávaný podle zvláštního 

právního předpisu“ nově „uznávaný elektronický podpis“, např. 

 do zákona o účetnictví - § 33a odst. 3, pro účetní zápisy určené k přenosu; musí však 

platit pro všechny účetní zápisy 

 obsahuje legislativnětechnické úpravu – místo podání „s uznávaným el. podpisem“ nebo 

„datovou schránkou“   podání „způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu“, což je to samé, protože účinky vlastnoručního podpisu má: 

 uznávaný el. podpis, a to podle § 6 odst. 1 zákona o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce vůči orgánu veřejné moci  

 podání datovou schránkou, a to podle § 18 odst. 2 zákona 300/2008 Sb., o el. 

úkonech 

 v ZDPH byla uvedená legislativnětechnická úprava promítnuta do § 101a, který 

upravuje elektronickou formu podání 

 v DŘ byla promítnuta do úpravy elektronické formy podání v § 71 odst. 1, 3 a 4 

 v ZDPH doprovodný zákon dále změnil úpravu 

 zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu v elektronické podobě a 

neporušenosti jeho obsahu uznávanou el. pečetí (místo dosavadní značky) - § 34 odst. 

4 písm. b) 

 



 v DŘ doprovodný zákon dále: 

 zrušil povinnost správců daně zveřejňovat seznam kvalifikovaných certifikátů svých 

zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí 

- § 56 odst. 1 písm. c). Povinnost zveřejňovat databázi certifikátů je stanovena 

kvalifikovanému poskytovateli služeb vytvářejících důvěru v čl. 24 odst. 2 písm. k). 

 nově upravuje náležitosti rozhodnutí správce daně či výkazu nedoplatků pro účely 

daňové exekuce. Podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk 

úředního razítka na rozhodnutí správce daně (§ 102 odst. 1 písm. g)) a na výkazu 

nedoplatků (§ 176 odst. 2 písm. e)) nelze nově nahradit jakýmkoli uznávaným el. 

podpisem, ale jen kvalifikovaným el. podpisem (bez přechodného ustanovení).  

Otázkou je, zda a jak je v současné době upravena e-faktura. Směrnice eIDAS pro e-fakturu 

uvádí: 

 doručenou službou elektronického doporučeného doručování platí domněnka integrity dat, 

odeslání a přijetí těchto dat identifikovaným odesílatelem a příjemcem, správnosti data a 

času odeslání a přijetí, 

 podepsanou kvalifikovaným elektronickým podpisem platí, že se na ní nahlíží stejně jako 

na fakturu v listinné podobě podepsanou vlastnoručním podpisem, 

 opatřenou kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem platí domněnka správnosti 

data a času, které udává a integrity e-faktury 

 opatřenou kvalifikovanou elektronickou pečetí platí domněnka integrity dat a správnosti 

původu faktury, se kterou je pečeť spojena. 

Zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce se e-faktuře výslovně 

nevěnuje a mělo by pro ní platit ustanovení  § 7 a jakýkoli el. podpis na této faktuře (např. 

naskenovaný do pdf faktury) by měl mít stejnou váhu jako vlastnoruční podpis na „papírové“ 

faktuře. 

3. Prokazování původu majetku 

Prokazování původu majetku je řešeno novelizací zákona o daních z příjmů, který nově 

obsahuje zvláštní nástroje, který bude moci finanční úřad (za určitých okolností) použít. 

Jedním nástrojem je zahrnutí neprokázaného příjmu do základu daně z příjmů za poslední 

uzavřené období. Druhým zvláštním nástrojem je penále ve výši minimálně 50 %. 

Zvláštní nástroje se použijí tehdy, pokud nebude prokázán nárůst jmění příslušné osoby 

v porovnání s prokázanými příjmy a tento rozdíl je tak velký, že daň stanovená novým 

zvláštním nástrojem přesahuje 2 mil. Kč. Pokud by tedy nebyl prokázán fyzickou osobou 

nárůst jmění např. 10 mil. Kč, odhadovaný doměrek daně by byl 1,5 mil. Kč a nový nástroj 

doměření daně by nebylo možné použít. Pokud by však nedoložený rozdíl činil 20 mil. Kč, 

nové nástroje by bylo možné použít – kromě jednorázového doměření daně z příjmů 

fyzických osob 3 mil. Kč by bylo ještě doměřeno penále nejméně ve výši 1,5 mil. Kč. 

Diskuze o tom, zda právo správce daně požadovat prokázání příjmů v případě 

předpokládaného nesouladu příjmů a nárůstu majetku vyššího než 5 mil. Kč (původně 

Poslanecká sněmovna schválila 7 mil. Kč), tedy není vzhledem k možnostem použití nových 

nástrojů až tak důležitá. 

Jak známo, hodnotová hranice pro případné prokazování příjmů bude platit ve výši 5 mil. Kč. 

To neznamená, že každý s majetkem nad 5 mil. Kč bude muset prokazovat příjmy, ze kterých 

majetek pořídil. K prokázání vyzve finanční úřad tehdy, pokud bude mít oprávněné 

pochybnosti o tom, že za určité období daná osoba získala majetek a utratila v úhrnné hodnotě 

vyšší o více než 5 mil. Kč v porovnání s příjmy, které za toto období tato osoba např. uvedla 

v daňovém přiznání. 



 

Důležitější, než hodnotová hranice 5 mil. Kč je hranice, od které bude možné použít zvláštní 

pomůcky dle zákona o prokazování původu majetku. Tato hranice je stanovena na 

pravděpodobný daňový doměrek vyšší než 2 mil. Kč. Pokud tedy fyzická osoba neprokáže 

např. 10 mil. Kč, pravděpodobný doměrek je 1,5 mil. Kč a zvláštní pomůcky použít možné 

nebude. 

Zákon o prokazování původu majetku: 

 do zákona o daních z příjmů vkládá osm paragrafů (§ 38x a násl.) řešících: 

 povinnost prokázání příjmů včetně výzvy k prokázání majetku, 

 nové nástroje zdanění (stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, tj. 

zahrnutí neprokázaného příjmu do posledního zdaňovacího období, pokud nelze určit, 

do kterého období spadají, + penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním 

způsobem ve výši 50 nebo dokonce 100 %) 

 prohlášení o majetku (k tomu může být vyzván ten, kdo neprokáže skutečnosti 

požadované ve výzvě k prokázání příjmů, a to v případě, že odhadovaná souhrnná 

hodnota majetku přesahuje 10 mil. Kč a pro finanční úřad by nebylo snadné si 

obstarat údaje o tomto majetku) 

 obsahuje přechodné ustanovení řešící použití penále při stanovení daně podle pomůcek 

zvláštním způsobem 

 obsahuje změnu § 227 trestního zákoníku - dosavadní trest za porušení povinnosti učinit 

pravdivé prohlášení o majetku odnětím svobody až na jeden rok nahrazuje trestem odnětí 

svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem; možnost udělení trestu zákazu 

činnosti zůstala zachována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termíny přednášek 

Na následující období jsme pro Vás připravili tyto přednášky: 

„Evidence tržeb“: 

 Praha 17.10. a 21.11.2016 

 Plzeň 24.10.2016 

 Brno 31.10.2016 

 Zlín 10.11.2016 

 

„Daňové novinky“: 

 Praha 30.11., 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. 

 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK 

 

Nabízíme také zvukovou nahrávku „Evidence tržeb v praxi“ v délce 2 hod 16 min za cenu 

600 Kč + dph. Půlhodinová ukázka je pro Vás k dispozici zdarma. 
 

 

 

Krásné dny přejí 

 

 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         20.9.2016 

         www.behounek.eu 

                 FACEBOOK O DANÍCH 

 

http://www.behounek.eu/products/evidence-trzeb-prednaska-v-praze-plzni-brne-a-zline/
http://www.behounek.eu/products/danove-novinky-praha-plzen-brno-a-zlin/
http://www.behounek.eu/products/aktualne-k-danim-z-prijmu-a-ucetnictvi-prednaska-v-praze-zline-a-brne/
http://www.behounek.eu/products/aktualne-k-dph-prednasky-v-praze-a-brne/
mailto:behounkovaingrid@volny.cz
http://www.behounek.eu/katalog/
http://www.behounek.eu/products/evidence-trzeb-pro-beznou-praxi-zvukova-nahravka/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

