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V následujícím textu Vás informujeme o ak-
tuálním stavu novel daňových zákonů, které 
navazují na přijaté změny občanského a ob-
chodního práva. Dále Vás informujeme o vý-
voji u ručení za nezaplacenou DPH.

Rekodifikace: změny daňových  
zákonů zamítnuty 

Senát dne 12. září 2013 neschválil dlouho připra-
vované novely daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva. daňové zákony 
měly být rozsáhle novelizovány kvůli nové úpra-
vě občanského a obchodního práva, která má být 
účinná od 1. ledna 2014. Kromě toho novely obsa-
hovaly i řadu věcných změn. V současné politic-
ké situaci se některé z těchto věcných změn (např. 
osvobození podílů na zisku od daně u fyzických 
osob, zdanění investičních fondů) staly důvodem 
pro nepřijetí Senátem.

Neschválení novel přináší zásadní nejistotu pro 
podnikatele, kdy hrozí neprovázanost nového 

občanského a obchodního práva s daňovými zá-
kony. Co nás čeká? Odložení účinnosti nového 
občanského zákoníku? Upravení daňové legis-
lativy zákonným opatřením, které bude nutné 
schválit novou Poslaneckou sněmovnou po říjno-
vých volbách?

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

DPH: ručení za nezaplacenou daň posunuto 

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci 
(č. j.: 41 540/13/7001-21002-012287), podle které 
je až do 31. prosince 2013 pozastavena aplikace 
institutu ručení za nezaplacenou daň z přidané 
hodnoty při platbě na nezveřejněný bankovní 
účet dodavatele.

Připomínáme, že ručení vzniká dále v případech, 
kdy u tuzemského plnění příjemce:

  věděl nebo mohl vědět, že se účastní transakce 
zasažené podvodem;

  přijme plnění za cenu neopodstatněně odchyl-
nou od ceny obvyklé;

Klientské informace č. 5 září 2013
Česká republika 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf


Kontakty

  poskytne úplatu na účet vedený v zahraničí;
  přijme plnění od nespolehlivého plátce;
  odebere pohonné hmoty od osoby, která není re-
gistrována jako distributor pohonných hmot.

Zákon o dPH umožňuje plátcům zajistit se proti ru-
čení tak, že příjemce plnění zaplatí dPH místo do-
davateli přímo na depozitní účet správce daně.  Sou-
časně s takovouto platbou je nutno oznámit správci 

daně i údaje nutné k identifikaci platby. doporuču-
jeme Vám si s dodavateli smluvně dohodnout mož-
né využití tohoto zajišťovacího instrumentu. 
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Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství.  
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí,  

které se čtenář rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme odpovědnost.

AUdITOR je auditorskou a daňově poradenskou společností s mezinárodním zaměřením. Již více než 20 let nabízí služby v oblasti  
auditu, daňového poradenství, mzdového účetnictví a personální agendy, vedení finančního účetnictví a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím přidružených kanceláří na Slovensku a v Rakousku (zde pod jménem Stöger & Partner) poskytuje kompletní poradenství 
v zemích střední Evropy. Pro řešení globálních poradenských aspektů je AUdITOR nezávislým členem v celosvětové síti  

UHY International, která sdružuje účetní a poradenské společnosti ve více než 80 zemích světa.

Více informací na www.auditor.eu.

Mag. Georg Stöger 
Mezinárodní daňové právo

Marie Haasová 
Česká účetní legislativa

Ing. Irena Pospíšilová 
Audit, IFRS 

Ing. Marta Prachařová 
České daňové právo

Iva Tolde 
Personální a mzdová  
agenda

For more than 20 years  
on the Czech market.

Kancelář Praha 
Haštalská 6, 110 00 Praha 1 
T: +420 224 800 411

Kancelář Brno 
dominikánské nám. 4/5 
602 00 Brno 
T: +420 542 422 601

Kancelář Pelhřimov 
Masarykovo nám. 30 
393 01 Pelhřimov 
T: +420 565 502 502

Ing. Jana Šnajdrová
Oddělení daňového poradenství
T: +420 224 800 416 
jana.snajdrova@auditor.eu 

Zveme vás na seminář:

Výhody podnikání v Rakousku 
Nový český občanský zákoník

  Detailnější informace a postup pro přihlášení naleznete na tomto odkazu. 

3. října 2013, 18.00 hodin Hotel Jurys Inn, Praha 8 
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