
Daňový balíček konečně platí - od 1.7.2017 

Dne 16.6.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 170/2017 Sb. zákon ze dne 4. dubna 2017, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Zákon byl sice schválen 

s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, 

se uplatňuje výklad, že zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – 

v daném případě tedy 1.července 2017. Tento komentář především upozorňuje na výklady Finanční 

správy k tomuto daňovému balíčku a na aktualizaci pokynů k vyplnění kontrolního hlášení. 

Vyhlášený text daňového balíčku je dostupný v aplikaci Sbírky zákonů Ministerstva vnitra ZDE. 

Daňový balíček novelizuje zejména zákon o daních z příjmů (a také zákon o rezervách), zákon o DPH 

a daňový řád. Daňový balíček má jednotnou účinnost od 1.7.2017 a od tohoto data se uplatní 

veškeré změny v DPH a v daňovém řádu.  

U daní z příjmů je situace velice nepřehledná, protože většina změn se uplatní až pro zdaňovací 

období roku 2018 (v případě hospodářského roku však již počínaje hospodářským rokem započatým 

1.7.2017). Tato nepřehlednost může být velmi matoucí – v zákoně o daních z příjmů ve znění 

účinném od 1.7.2017 např. najdeme osvobození pro příspěvek zaměstnavatele poskytovaný 

nepeněžně zaměstnancům na nákup knih (§ 6 odst. 9 písm. d)); toto osvobození je sice účinné od 

1.7.2017, ale podle přechodného ustanovení se použije až počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018. 

Z uvedeného důvodu bylo úplné znění daňových zákonů od 1.7.2017 nakladatelstvím Anag 

zpracováno tak, aby obsahovalo i ta ustanovení zákona o daních z příjmů, která jsou od 1.7.2017 

zrušena či novelizována, ale pro zdaňovací období roku 2017 se ještě použijí; ustanovení, která se 

použijí až od zdaňovacího období roku 2018, jsou samostatně vyznačena. 

Zvýšení částek daňového zvýhodnění pro druhé dítě o 200 Kč měsíčně (na 1.617 Kč) a na třetí či další 

dítě o 300 Kč měsíčně (na 2.017 Kč) se uplatní poprvé při výpočtu záloh na daň ze závislé činnosti 

z červencových mezd. V daňovém přiznání za rok 2017 nebo při ročním zúčtování daně ze závislé 

činnosti za rok 2017 se uplatní nové částky daňového zvýhodnění za celý rok 2017, tedy i za prvé 

pololetí roku 2017. Např. pokud se zaměstnanci narodilo v 03/2017 druhé dítě, při výpočtu záloh na 

daň za měsíce 03 až 06/2017 zaměstnavatel používá částku daňového zvýhodnění na druhé dítě 

1.417 Kč měsíčně a od 07/2017 začne používat částku 1.617 Kč; v rámci ročního zúčtování daně 

ovšem použije částku 1.617 Kč i za měsíce 03/ až 06/2017. 

Povinně se také až od zdaňovacího období roku 2018 uplatní omezení pro výdaje uplatňované 

procentem z příjmů – např. OSVČ provozující živnost neřemeslnou a uplatňující výdaje ve výši 60 % 

příjmů může i po novele uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů, maximální částku ovšem novela snížila 

z 1,2 mil. Kč (naposledy pro rok 2017) na polovinu, tj. na 600 tis. Kč (povinně od roku 2018). Na 

polovinu novela snížila i maximální částky dalších procentuálních výdajů (výdaje uplatňované ve výši 

80 % bude možné uplatnit jen do výše 800 tis. Kč, ve výši 40 % jen do výše 400 tis. Kč a u výdajů 

uplatňovaných ve výši 30 % jen do výše 300 tis. Kč; toto snížení se týká i fyzických osob s příjmy 

z pronájmu).  

OSVČ (obdobně i fyzická osoba s pronájmu) s ročními příjmy nad 1 mil. Kč (rozhodující je vždy okruh 

příjmů, u kterého lze uplatnit příslušnou procentuální výši výdajů – např. celková roční výše příjmů 

z živnosti neřemeslné) může nadále uplatňovat výdaje v procentuální výši, ale s omezením maximální 

částky. Má-li tedy např. OSVČ s příjmy ze živnosti neřemeslné roční příjmy 1,5 mil. Kč, může za rok 

2017 uplatnit 60% výdaj bez omezení, tj. v částce 900 tis. Kč, a za rok 2018 může také 60% výdaj 

uplatnit (pokud se nerozhodne pro uplatnění výdajů ve skutečné výši), ale jen ve výši 600 tis. Kč. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.anag.cz/danove-zakony-v-uplnem-zneni-k-1-7-2017-s-prehledy-zmen/d-102432/


Daňový balíček přináší dílčí formulační změny také do pravidel pro uplatňování srážkové daně 

z podílů na zisku – tyto změny byly zapracovány do aktualizovaného komentáře k rozdělování a 

zdaňování podílů na zisku v SRO. 

Finanční správa zveřejnila svůj komentář změn v daních z příjmů od 1.7.2017 v rámci souhrnného 

komentáře daňového balíčku, který je dostupný ZDE. Dále komentář bodově shrnuje změny v DPH a 

stručně se věnuje novelizaci zákona o správních poplatcích. 

Stručně změny v zákoně o DPH shrnuje materiál Daňový balíček 2017 – Přehled změn v DPH, který 

nabízíme v pdf podobě za 99 Kč + dph a se kterým poskytujeme i další doplňkové  materiály – např. 

uspořádanou důvodovou zprávu či návrhy výkladů Finanční správy a jejich konečnou podobu ze 

16.6.2017 (k těmto výkladům viz níže). Návrh výkladů byl aktuálně doplněn o návrh informace 

k uplatnění DPH u společností (sdružení) bez právní subjektivity, který Finanční správa teprve 

připravuje (návrh je dostupný i pro ty, kteří si materiál zakoupili již dříve). 

Finanční správa dále zveřejnila výklady k některým změnám v uplatňování DPH, tyto výklady jsou 
dostupné ZDE. Jedná se o výklady těchto okruhů problémů: 

• k § 20a 

I podle nové úpravy se daň nadále přiznává k datu přijetí úplaty, pokud předchází dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. V novém § 20a je však výslovně stanoveno, že přijetím úplaty vzniká daňová 

povinnost jen tehdy, pokud je v okamžiku přijetí úplaty plnění, ke kterému se tato úplata 

vztahuje dostatečně určité. Dle výkladu je rozhodující dostatečná určitost plnění, ke kterému se 

úplata vztahuje, ve smyslu jeho daňového režimu – má-li být na základě úplaty např. dodáno 

zboží v základní sazbě daně s tím, že místem dodání bude ČR, je podle uvedeného výkladu úplata 

dostatečně určitá bez ohledu na to, jaké konkrétní zboží má být dodáno (např. velké modré 

pánské kalhoty nebo malá zelená dámská sukně) a bez ohledu na konkrétní místo plnění (prodej 

v prodejně v Brně nebo v Praze).  

• k režimu přenesení daňové povinnosti 

Od 1.7.2017 dochází k rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti. Z praktického 

hlediska je zřejmě nejdůležitější, že režim přenesení daňové povinnosti za začne povinně používat 

u poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce (v kontrolním hlášení se bude vykazovat 

s kódem 4a). Okruh stavebních a montážních prací, při jejichž poskytnutí se používá režim  

přenesení daňové povinnosti (v kontrolním hlášení se vykazují s kódem 4), se od 1.7.2017 nijak 

nemění – pokud plátce poskytuje zaměstnance, kteří vykonávají tyto práce, tak se na toto 

poskytnutí zaměstnanců nově od 1.7.2017 vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. Rozšíření 

režimu přenesení daňové povinnosti je jedním z důvodů změn v kontrolním hlášení od 1.7.2017 a 

aktualizace pokynů pro jeho vyplnění (viz níže)   

• k vyrovnání a úpravě odpočtu daně 

Od 1.7.2017 zákon o DPH výslovně upravuje vyrovnání uplatněného odpočtu daně u zásob 

(obchodního majetku před jeho použitím), pokud následně dojde ke zničení, ztrátě či odcizení, 

které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny. Obdobně pro stejné situace nově upravuje úpravu 

odpočtu daně u dlouhodobého majetku. Výklad se zabývá zejména tím, kdy je zničení, ztráta či 

odcizení řádně potvrzeno – např. náležitostmi likvidačního protokolů, postupem při manku 

zjištěném inventarizací v návaznosti na předpisu tohoto manka k úhradě odpovědnému 

zaměstnanci apod. 

 

 

http://www.behounek.eu/products/rozhodovani-o-rozdelovani-zisku-v-sro-podrobny-komentar-s-priklady-a-vzorem-valne-hromady-rozhodnuti-jedineho-spolecnika/
http://www.behounek.eu/products/rozhodovani-o-rozdelovani-zisku-v-sro-podrobny-komentar-s-priklady-a-vzorem-valne-hromady-rozhodnuti-jedineho-spolecnika/
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_danovemu_balicku.pdf
http://www.behounek.eu/products/danovy-balicek-2017-prehled-zmen-dph/
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/informace-gfr-k-uplatnovani-zakona-o-dph-8615


• k institutu nespolehlivé osoby 

Vedle nespolehlivých plátců budou nově existovat i nespolehlivé osoby, které lze slangově 

označit za nespolehlivé neplátce. Informace o tom, že je daná osoba nespolehlivou osobou, bude 

součástí registru plátců DPH (jazykově je to sice nesmysl, ale je to tak). Stane-li se nespolehlivá 

osoba plátcem, tak bude automaticky považována za nespolehlivého plátce a její odběratel se od 

tohoto okamžiku bude automaticky dostávat do pozice ručitele (pokud nespolehlivý plátce daň 

neodvede). 

 
V návaznosti na změny v DPH od 1.7.2017 byly aktualizovány také pokyny k vyplnění kontrolního 

hlášení od 1.7.2017. Tyto aktualizované pokyny, spolu s přehledem změn v těchto pokynech, jsou 

dostupné ZDE. 

Aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení reagují např. na rozšíření režimu přenesení 
daňové povinnosti od 1.7.2017 a nově se budou používat tyto kódy:  

• 1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata 

• 3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji 

• 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků 

• 6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka 

• 7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví. 

Velice zajímavý je komentář k podávání kontrolního hlášení u společností (sdružení) bez právní 
subjektivity, podle kterého mohou podle přechodného ustanovení použít do 31.12.2018 stávající 
právní úpravu (podle které kontrolní hlášení podává pouze společník/člen sdružení pověřený 
vedením evidence DPH) použít pouze společnosti založené před účinností novely, tj. před 1.7.2017. U 
společností bez právní subjektivity založených od 1.7.2017 musí dle pokynů podávat každý společník 
kontrolní hlášení již za období od 1.7.2017. Přechodné ustanovení (bod 2. čl. VI zákona 170/2017 Sb.) 
ovšem žádné omezení pro použití stávající úpravy do konce roku 2018 jen pro společnosti vzniklé 
před 1.7.2017 neobsahuje, Finanční správa však přechodné ustanovení s tímto omezením vykládá. 
Zrušení zvláštní úpravy DPH pro uplatnění DPH u společností (sdružení) bez právní subjektivity, ke 

kterému od 1.7.2017 dochází, přinese do praxe řadu problémů. Metodiku k této problematice 

Finanční správa teprve připravuje (viz výše ke komentáři změn v zákoně o DPH). 
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