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Novela zákona o auditorech
1. července 2016 byla ve třetím čtení
schválena Poslaneckou sněmovnou novela
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Novela
byla vypracována k zajištění souladu
českého právního předpisu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU
o povinném auditu ročních a
konsolidovaných účetních závěrek a
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích
na povinný audit subjektů veřejného zájmu.
Novela zákona o auditorech se týká
především auditu subjektů veřejného
zájmu, kterými jsou například kótované
společnosti, banky, pojišťovny apod.,
přičemž se zaměřuje na podmínky
nezávislosti auditora. Mezi takové
podmínky patří např. omezení poskytování
jiných služeb auditorem auditovaným
subjektům. Auditor, který provádí audit
subjektu veřejného zájmu, může poskytovat
neauditorské služby tomuto subjektu za
předpokladu, že nemají přímý vliv na
ověřovanou účetní závěrku. Odhad vlivu
uvedených služeb na účetní závěrku bude
auditorem zdokumentován a vysvětlen
v dodatečné zprávě, kterou předloží výboru
pro audit. Dále novela zvyšuje vliv výboru
pro audit a dozorčí rady na výběr auditora
a rozšiřuje obsah auditorské zprávy. Lhůta
pro implementaci uvedené směrnice
2014/56/EU členskými státy EU byla
stanovena na 17. června 2016. Nicméně
z důvodu legislativních průtahů bude
novela účinná později, a to až první den
měsíce následujícího po jejím zveřejnění.

Novela směrnice o DPH týkající se
pravidel pro poukazy
Dne 1. července 2016 byla v Úředním
věstníku EU zveřejněna směrnice Rady
(EU) 2016/1065, která novelizuje směrnici
2016/112/ES o společném systému DPH
a která má za cíl upravit pravidla a zajistit
jednotné zacházení s poukazy, které lze
použít k pořízení zboží nebo přijetí služby.
V případě poukazů na nákup zboží či
služeb nejsou doposud ve Směrnici o DPH
ani v tuzemském zákoně o dani z přidané
hodnoty uvedena jednoznačná pravidla, jak
s nimi z pohledu DPH nakládat.
Problematické bývá především určit
okamžik, ke kterému má být daň přiznána.

Poukazem je podle této směrnice nástroj,
se kterým je spojena povinnost přijmout jej
jako protiplnění nebo část protiplnění za
dodání zboží nebo poskytnutí služby a u
kterého je na nástroji samotném nebo
v související dokumentaci, včetně
podmínek pro jeho použití, uvedeno zboží,
jež má být dodáno, či služba, jež má být
poskytnuta, nebo totožnost jejich
potenciálních dodavatelů či poskytovatelů.
Určení okamžiku, ke kterému má být
odvedena příslušná DPH závisí na tom, zda
je poukaz vydán na dodání zboží či
poskytnutí služby, které jsou v okamžiku
jeho vydání přesně známé (tzv.
jednoúčelové poukazy) nebo naopak známé
nejsou (tzv. víceúčelové poukazy).
U jednoúčelových poukazů se převod
pokazu považuje za dodání zboží či
poskytnutí služby, na něž se poukaz
vztahuje. Skutečné předání zboží nebo
poskytnutí služby na základě přijetí
poukazu již není důležité z pohledu DPH.
Podmínkou však je, aby poukaz vydala
osoba povinná k dani, která jedná vlastním
jménem.
U víceúčelových poukazů by DPH měla být
odvedena až v okamžiku uplatnění
poukazu. Teprve v tento okamžik je totiž
známo, za jaké konkrétní zboží či služby je
víceúčelový poukaz vyměněn.
Členské státy musí novou směrnici
implementovat do 31. prosince 2018 s tím,
že nová úprava se použije od 1. ledna 2019.

Návrh zákona o centrální evidenci
účtů
Dne 1. července 2016 byl ve třetím čtení
schválen Poslaneckou sněmovnou návrh
zákona o centrální evidenci účtů. Podle
tohoto návrhu bude vytvořena tzv.
centrální evidence účtů vedených bankami
vykonávajícími svou činnost na území ČR
a spořitelnami a úvěrovými družstvy pro
jejich klienty. Tuto centrální evidenci účtů
bude spravovat Česká národní banka.
Evidence bude obsahovat výpis existujících
účtů fyzických a právnických osob, a měla
by se omezit pouze na informace o existenci
účtů, a neměla by obsahovat žádné další
konkrétní údaje o účtech či jejich
vlastnících. Přístup do evidence účtů by
měly mít orgány Finanční správy, orgány
Celní správy, státní zástupci, soudci,
zpravodajské služby a Finanční analytický
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útvar MF, a to v případech závažného
podezření z trestné činnosti. Zákonodárci si
od centrální evidence slibují rychlejší a
efektivnější pomoc při odhalování
závažných daňových úniků a při boji
s trestnou činností obecně. Ke zprovoznění
centrální evidence účtů by mělo dojít
pravděpodobně v první polovině roku
2018.

Návrh právní úpravy prokazování
majetku
Dne 1. července 2016 byl ve třetím čtení
schválen Poslaneckou sněmovnou návrh
zákona, kterým se mění zákon o daních
z příjmů a trestní zákoník. Podle návrhu
zákona bude správce daně oprávněn vyzvat
poplatníka (fyzickou i právnickou osobu)
k prokázání příjmů, pokud má důvodné
pochybnosti, zda příjmy oznámené nebo
tvrzené správci daně odpovídají nárůstu
jmění (společně jen "jmění"), spotřeby či
výdajů poplatníka, a nejsou mu známy
skutečnosti, které by takovýto nárůst
vysvětlovaly. Půjde o případy, kdy po
předběžném posouzení dojde správce daně
k závěru, že rozdíl mezi příjmy a zvýšením
jmění přesahuje 7 000 000 Kč. Novela
trestního zákoníku spočívá se změně délky
doby trestu za odmítnutí splnění zákonné
povinnosti učinit prohlášení o majetku či za
nepravdivé a zkreslené údaje. V takovém
případě bude poplatník potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až tři léta,
peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

Důchody a penze opět osvobozeny
od daně z příjmů

dodržen princip tzv. horizontální
spravedlnosti, podle kterého poplatníci,
kteří mají relativně stejně vysokou platební
schopnost, by měli platit stejnou daň a
nemělo by být rozlišováno, jaký je původ
příjmů.
Ustanovení § 4 odst. 3 je podle Ústavního
soudu neaplikovatelné a neúčinné po celé
zdaňovací období roku 2016, aby se
předešlo případným dalším nerovnostem,
které by mohly vzniknout po část
zdaňovacího období roku 2016.

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze
základní informace, které v žádném
případě nemohou nahradit plné znění
příslušných právních předpisů. Informace
uvedené v těchto Daňových novinkách
nejsou právní radou nebo stanoviskem.
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či
jednání vzniklé v důsledku informací
v tomto vydání obsažených.
V případě potřeby podrobnějších informací
a při řešení konkrétních problémů se
laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového
poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc
Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme
podrobnější informace k výše uvedené
problematice.
Daňové novinky Vám zasíláme jako
obchodnímu partnerovi advokátní
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si
nepřejete, aby Vám byly nadále
doručovány, můžete se odhlásit zde:
http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn.

Ústavní soud vyhověl návrhu sedmnácti
senátorů ohledně zrušení ustanovení § 4
odst. 3 zákona o daních z příjmů, které
omezovalo osvobození důchodů a penzí
v případech, kdy součet příjmů podle ze
závislé činnosti, samostatné činnosti a
pronájmu přesáhne u poplatníka částku
840 000 Kč za zdaňovací období. Příjmy
plynoucí z důchodů či penzí jsou v
současné době osvobozeny od daně
v úhrnu do výše 36násobku minimální
mzdy. Přestože jsou otázky optimálního
daňového zatížení záležitostí do značné
míry politickou, neznamená to absolutní
vyloučení daňových otázek z přezkumných
pravomocí Ústavního soudu. Podstatným
argumentem v této věci je to, že nebyl
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