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Vybrané schválené změny 

v zákonech v první polovině roku 

2012 
 

Novela zákona o účetnictví přinesla od  

1. 9. 2012 úpravy v oblasti inventarizací: 

 vymezení období pro provedení inventury 

(nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem 

a nejpozději 2 měsíce po rozvahovém dni)  

 zpřesnění pravidel pro inventarizaci, 

zejména rozšíření náležitostí inventurních 

soupisů. 

 

Novela zákona o investičních pobídkách 

přináší změny v zákoně o daních z příjmů, a 

to zejména v § 35a a 35b (prodloužení doby 

uplatňování slev na dani na základě příslibu 

investiční pobídky z 5 na 10 let) či v § 38m 

(změny a doplnění podání přiznání k dani 

z příjmů právnických osob - týkající se 

přeměn společností a sloučení penzijních 

fondů. 

 

Zdravotní reforma (zákonem č. 375/2012 Sb.) 

přinesla dopady do daňových zákonů, zejména 

pak do § 58 zákona o DPH, který upravuje 

osvobození zdravotních služeb s 

jednoznačnější vazbou osvobození na léčbu, 

když jsou výslovně osvobozeny pouze činnosti 

s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a 

služby úzce související. K této problematice 

vydalo GFŘ samostatnou informaci. 

 

Schválená novela živnostenského zákona 

snižuje administrativní zatížení podnikatelů  

mj. v oblasti oznamování změn údajů 

podnikatele před příslušnými orgány veřejné 

moci. 

 

 

 

 

Dne 22. 3. 2012 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen 

nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), 

zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 

Sb.) a zákon o mezinárodním právu 

soukromém (č. 91/2012 Sb.). Tyto zákony 

představují základní kameny rekodifikace 

soukromého práva a přinášejí s účinností od 

1. 1. 2014 celou řadu zásadních změn, které 

mají zároveň daňové konsekvence (např. nová 

úprava rozdělování zisku obchodních 

korporací). 

 

Vybrané judikáty z první poloviny 

roku 2012 

 

Senát Nejvyššího správního soudu v dubnu 

roku 2012 rozhodl, že nerealizované kurzové 

zisky vzniklé přepočtem při účetní uzávěrce 

nejsou zdanitelným příjmem. Takový závěr je 

dle názorů právníků i daňových poradců v 

rozporu s platným zákonem o daních z příjmů 

i se zavedenou praxí. K této problematice se 

vyjádřilo GFŘ se závěrem, že neshledalo 

žádné relevantní důvody k odchýlení se od 

dosavadní praxe, a proto zůstanou ze strany 

daňové správy doposud zastávané aplikační 

postupy o zdaňování kurzových rozdílů 

zachovány. 

 

Chystané (neschválené) změny pro 

rok 2013 

 

S ohledem na aktuální politickou situaci je 

třeba následující chystané změny vnímat jako 

neschválené návrhy, o jejichž konečné 

podobě budeme informovat na konci letošního 

roku: 
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MF ČR navrhlo s účinností od 1. 4. 2013 

zásadní novelu zákona o omezení plateb v 

hotovosti, která upravila limit 350.000,- Kč 

pro provedení platby v hotovosti nikoli jako 

limit denní, ale limit 28denní. Platba za 

několik vzájemně souvisejících plnění se bude 

pro účely testování limitu posuzovat společně. 

 

Spuštění důchodové reformy, kvůli které by 

měl být k 1. 1. 2013 zaveden zcela nový 

odvod – pojistné na důchodové spoření. 

 

Připravovaná novela zákona o DPH přináší 

v reakci na změny v předpisech EU od  

1. 1. 2013 úpravy v oblasti: 

 dlouhodobého nájmu dopravních 

prostředků osobě nepovinné k dani - místo 

plnění služby se určí podle místa, kde je 

zákazník usazen, resp. má bydliště či kde 

se obvykle zdržuje. 

 vystavování zjednodušených faktur pro 

fakturované částky do 100 EUR včetně – 

povinnost pro veškeré státy EU umožnit ve 

svých národních předpisech 

(zjednodušený daňový doklad dle českého 

zákona o DPH svým limitem 10.000 Kč 

úpravu z předpisů EU splňuje). 

 pravidel pro vystavování daňových 

dokladů - možnost zasílání daňových 

dokladů v elektronické podobě bez 

elektronického podpisu, zrovnoprávnění 

listinné a elektronické podoby daňového 

dokladu, za předpokladu, že použití 

elektronického daňového dokladu 

odsouhlasí odběratel (dosud 

odsouhlasováno jen vystavení daňového 

dokladu). To zahrnuje nejen vystavení 

daňového dokladu (stávající úprava), ale 

i jeho předání nebo zpřístupnění, včetně 

jeho uchování po celou dobu stanovenou 

pro uchovávání daňových dokladů). 

Mezi další navrhované změny v zákoně o DPH 

od 1. 1. 2013 patří mj.: 

 možnost požádat správce daně o vydání 

závazného posouzení, zda dodávka zboží 

podléhá či nepodléhá režimu lokálního 

reverse-charge podle ustanovení § 92c 

(šrot a odpad) 

 rozšíření povinnosti přiznávat daň z plateb 

přijatých přede dnem uskuteční 

zdanitelného plnění i na plátce, kteří 

nevedou účetnictví 

 nová pravidla pro osvobození převodu 

staveb => lhůta pro osvobození se 

navrhuje posunout ze 3 na 5 let po 

kolaudačním rozhodnutí či zahájení 

užívání stavby, navíc má být připuštěna 

možnost dobrovolného zdanění i po 

uplynutí této lhůty 

 vymezení provozovny pro účely stanovení 

místa poskytnutí služby 

 možnost vystavení zjednodušeného 

daňového dokladu do 10 tis. Kč i v případě 

bezhotovostních úhrad. 

 

V zákoně o daních z příjmů jsou součástí 

návrhu mj.: 

 solidární zvýšení daně – jde o 7% příplatek 

z příjmů, který se má počítat z příjmů ze 

závislé činnosti a podnikání převyšující 

„strop vyměřovacího základu pro pojistné 

na sociální pojištění 

 nemožnost uplatnění slevy na poplatníka 

u důchodců 

 omezení pro podnikatele uplatňující 

výdaje paušálem – např. nemožnost 

uplatnění slevy na manželku a daňového 

zvýhodnění na děti. 

 

 

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonních 

číslech: 603 442 554, 739 436 616   

e-mail: pechmannova@bdofinkonsult.cz, 
hruby@bdofinkonsult.cz 
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