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Očekávané změny zákona o DPH od 1. ledna 2011

Od 1. ledna 2011 je možno očekávat další změnu zákona o dani z přidané hodnoty. 
Plánovaná novela je poměrně obsáhlá a zasahuje do celé řady ustanovení zákona. 
Vzhledem k tomu, že novela zákona bude muset projít celým legislativním procesem, 
dovolíme si v následujícím textu jen nastínit, kterých oblastí by se měla týkat. 

Novela by mohla zavést nový institut, kterým by mělo být ručení zákazníka za daň 
neodvedenou dodavatelem. Příslušný návrh novely zákona o DPH obsahuje podrobnější 
pravidla fungování tohoto nástroje. Navrhované znění novely dále obsahuje úpravy 
pravidel pro opravy základu daně a daně a nově popisuje možnost opravit v některých 
případech odvedenou daň, pokud pohledávka nebyla uhrazena dlužníkem.

Zásadního přepracování by se také mohla dočkat pravidla pro uplatnění nároku na 
odpočet daně a způsob jeho úprav v letech následujících. Návrh zákona dále významně 
rozšiřuje okruh plnění mezi dvěma tuzemskými plátci, v jejichž případě bude daň z přidané 
hodnoty přiznávat zákazník mechanismem samovyměření. Půjde například o poskytnutí 
stavebních prací, dodávky benzinu a nafty nebo obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů. Důležité změny by se mohly objevit i v oblasti vzniku a fungování 
„skupiny“ pro účely daně z přidané hodnoty.

Podrobnější informace týkající se novely zákona o dani z přidané hodnoty pro Vás 
připravíme v následujících vydáních News.

Plánované změny v daňové správě

Parlament schválil novelu zákona o daních z příjmů, která mimo jiné mění i zákon  
o územních finančních orgánech. Tato novela zatím ještě nebyla schválena Senátem  
a podepsána prezidentem. 

Novela zákona o územních finančních orgánech zavádí dva nové orgány daňové 
správy – Generální finanční ředitelství a Specializovaný finanční úřad. Generální finanční 
ředitelství (GFŘ) se sídlem v Praze by měl vzniknout k 1. 1. 2011 vyčleněním z Ústředního 
finančního a daňového ředitelství, které je součástí Ministerstva financí České republiky. 
Generální finanční ředitelství bude novým samostatným článkem mezi ministerstvem financí 
a finančními ředitelstvími a převezme některé funkce, které dosud vykonává ministerstvo 
financí. Předmětem činnosti GFŘ bude zejména příprava nové legislativy (včetně vydávání 
daňových tiskopisů), řízení finančních ředitelství a přezkum rozhodnutí finančních ředitelství 
vydaných ve správním řízení. Zřízení generálního finančního ředitelství však nemá vliv na 
stávající kompetence ministerstva podle zákona o správě daní a poplatků, resp. daňového 
řádu.

Druhým orgánem, který by měl začít působit od 1. ledna 2012, je Specializovaný finanční 
úřad (SFÚ) se sídlem v Praze, podřízený Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu. 
Specializovanému finančnímu úřadu by měly být místně příslušné vybrané subjekty, mezi 
něž patří banky (taktéž pobočky zahraničních bank), pojišťovny, zajišťovny a právnické 
osoby založené za účelem dosahování zisku s čistým obratem nad 2 miliardy Kč. 
Generální finanční ředitelství by měl mít dále možnost rozhodovat, zda do kompetence 
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Specializovaného finančního úřadu spadají i jiné subjekty, pro jejichž kontrolu je nezbytné 
disponovat určitými odbornými znalostmi (např. z oblasti mezinárodního zdanění nebo 
převodních cen), nebo naopak může rozhodnout o tom, že určitá právnická osoba se za 
vybraný subjekt nepovažuje. 

Novela zákona o účetnictví – účtování podle IFRS

Dne 10. května 2010 schválila vláda ČR novelu zákona o účetnictví navrženou 
Ministerstvem financí, která by měla společnostem, jež jsou součástí skupiny konsolidující 
podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských 
společenství (IFRS), umožnit sestavovat individuální účetní závěrku podle IFRS namísto 
českých účetních standardů. Účinnost novely je navržena k 1.lednu 2011. Přesto se české 
daňové subjekty aplikaci národních standardů nevyhnou, jelikož bude i nadále nezbytné 
zjišťovat výsledek hospodaření dle českých účetních standardů za účelem stanovení daně 
z příjmů právnických osob.

Účtování o věcném břemeni

Dne 10. května 2010 vydala Národní účetní rada novou interpretaci I-16 Účtování 
úplatně nabytého samostatného věcného břemene. V případě úplatného nabytí věcného 
břemene je u oprávněného oceněno pořizovací cenou a zaúčtováno na rozvahový účet 
dlouhodobého nehmotného majetku. Takto nabytý nehmotný majetek se odepisuje po 
dobu stanovenou ve smlouvě o zřízení věcného břemene, případně po dobu určenou 
vnitřním předpisem pro odepisování nehmotného majetku, pokud je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou. U povinného je přijatá úhrada výnosem.

Zrušení osvobození od správního poplatku při použití elektronického 
podpisu

S účinností od 1. července 2010 dochází k ukončení platnosti Pokynu D-336, kterým byly 
prominuty správní poplatky v případě úkonů vyžádaných a provedených prostřednictvím 
dálkového přístupu (pomocí elektronického podpisu), nepřevyšuje-li sazba poplatku  
2 000 Kč. Řízení zahájená od 1. července 2010, kdy úkon bude vyžádaný a provedený 
prostřednictvím dálkového přístupu, opatřený elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, 
bude podléhat správnímu poplatku.

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informativní charakter a nejsou komplexním 
vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze upozornit na nejzávažnější body novelizací a změn. 
Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány. 
Použijete-li informace v tomto materiálu obsažené, budete tak činit pouze na vlastní riziko a odpovědnost.

Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnutí a využijte vždy našich 
profesionálních služeb kvalifikovaných odborníků.


