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Zákon č. 243/2016 ze dne 

14. července 2016, kterým 

se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím celního 

zákona, v sobě ukrývá celou 

řadu dílčích novelizací 

mnoha zákonů. Změny až na 

několik výjimek nabyly 

účinnosti dne 29. července 

2016. 

 

1. Novela zákona o dani z 

přidané hodnoty 

 

Jedním ze zákonů, který byl 

změněn zákonem č. 

243/2016, je i zákon o dani 

z přidané hodnoty. 

Upozorňujeme zejména na 

následující změny zákona, 

platné od července 2016: 

- došlo ke zrušení 

osvobození od daně 

umístění nebo dodání zboží 

do svobodného pásma nebo 

svobodného skladu 

v tuzemsku (dříve § 66 

odstavec 3 zákona) 

- byly částečně zmírněny 

sankce související 

s kontrolním hlášením. 

Došlo k prodloužení reakční 

lhůty na 5 pracovních 

(namísto kalendářních) dní; 

automaticky bude 

prominuta pokuta za pozdní 

podání kontrolního hlášení 

ve 1.000,- Kč, pokud v 

daném kalendářním roce 

nedošlo u plátce k jinému 

prodlení při podání 

kontrolního hlášení; 

v případě ostatních pokut (§ 

101h odst. 1 písm. b) až d) 

je plátce oprávněn požádat 

správce daně o prominutí 

pokuty, přičemž správce 

daně může zcela nebo zčásti 

prominout pokutu, pokud 

k nepodání kontrolního 

hlášení došlo z důvodu, 

který lze s přihlédnutím k 

okolnostem daného případu 

ospravedlnit. 

Problematice promíjení 

pokut za nepodání 

kontrolního hlášení se nově 

a hlavně zevrubně věnuje i 

pokyn GFŘ D-29 (Č. j.: 

111096/16/7100-20116-

050484) ze dne 8.8.2016.  

- zavádí se režim „reverse-

charge“ v případě dodání 

zboží s místem plnění v 

tuzemsku osobou 

neusazenou v tuzemsku 

(osoba povinná k dani, která 

nemá sídlo v ČR a která není 

registrována jako plátce 

v ČR), pokud je odběratel 

plátcem daně. Správce daně 

zruší registraci osoby 

povinné k dani, neusazené 

v ČR, která nemá sídlo v 

tuzemsku a která se stala 

plátcem přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, 

pokud tato osoba požádá do 

6 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona o 

zrušení registrace plátce a 

pokud ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona 

uskutečňuje pouze dodání 

zboží plátci s místem plnění 

v tuzemsku. 

2. Konec místní příslušnosti 

finančních úřadů u daňových 

kontrol a postupu k 

odstranění pochybností 
 

Zákonem č. 243/2016 ze 

dne 14. července 2016, 

kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s 

přijetím celního zákona, byl 

nenápadně, leč poměrně 

zásadně novelizován i Zákon 

č. 456/2011 Sb., o Finanční 

správě České republiky. V § 

8 odstavec 2 přibyla věta 

„Finanční úřad vykonává 

vybranou působnost na 

celém území České 
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republiky.“. Vybranou 

působností se dle § 10 

odstavec 4 přitom rozumí 

provádění a) vyhledávací 

činnosti při správě daní, 

nebo b) postupu k 

odstranění pochybností, 

daňové kontroly nebo jiných 

kontrolních postupů při 

správě daní. 

Tato změna v praxi 

znamená, že například v 

případě firmy se sídle v 

Praze může bez omezení 

provádět daňovou kontrolu 

či postup k odstranění 

pochybností jakýkoliv 

správce daně, sídlící na 

území České republiky (tj. 

například z Českých 

Budějovic).  

Tento krok navazuje na již 

dříve přijatá opatření, kdy 

není připuštěno odvolání 

proti tzv. delegaci, tj. 

nařízené změně místní 

příslušnosti správce daně z 

oficiálního sídla firmy dle 

obchodního rejstříku (např. 

v případě tzv. office housů) 

do místa, kde společnost 

reálně vykonává svoji 

ekonomickou činnosti. 

Ministerstvo financí si od 

tohoto kroku (jak jsme již 

poslední dobou zvyklí) 

slibuje účinnější boj proti 

daňovým únikům.   

3. Novela zákonného 

opatření Senátu o dani z 

nabytí nemovitých věcí 
 

Po mnoha průtazích byl 5. 

srpna 2016 ve Sbírce zákonů 

vyhlášen zákon č. 254/2016, 

kterým se mění zákonné 

opatření Senátu č. 340/2013 

Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí. Tato 

očekávaná novela nabývá 

finálně účinnosti dnem 1. 

11. 2016. 

Změny, které tato novela 

přináší, jsme již několikrát 

na stránkách našeho 

bulletinu rozebírali 

v minulosti. Nejzásadnější 

změnou je skutečnost, 

poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí bude nově 

vždy nabyvatel. Spolu s tím 

logicky dochází k odstranění 

institutu ručení.  

Rozhodným dnem pro 

aplikaci příslušného znění 

zákona je okamžik vzniku 

daňové povinnosti, tj. den 

nabytí vlastnického práva k 

nemovité věci. Pokud 

daňová povinnost vznikla 

přede dnem nabytí 

účinnosti novely, postupuje 

se dle původního znění 

zákonného opatření, tj. před 

novelou. Změny zakotvené v 

novele se budou týkat až 

případů, kdy k nabytí 

vlastnického práva k 

nemovité věci dojde od 1. 

11. 2016. U nabytí 

vlastnického práva k 

nemovitým věcem 

zapisovaným v katastru 

nemovitostí je rozhodným 

dnem den právních účinků 

vkladu do katastru 

nemovitostí a k nemovitým 

věcem nezapisovaným do 

katastru nemovitostí den 

nabytí účinnosti smlouvy. 

4. Změny v oblasti pořádání 

spotřebitelských soutěží 
 

Od 1.1.2017 má vstoupit v 

účinnost zákon č. 186/2016 

Sb., o hazardních hrách 

(namísto stávajícího 

loterijního zákona). Nový 

zákon již nebude nijak 

upravovat pořádání tzv. 

spotřebitelských soutěží.  

Spotřebitelské soutěže by 

tak nadále neměly 

rozlišovány podle povahy a 

hodnoty výher a výherce 

bude možné určit i 

například losem (za 

předpokladu, že podmínkou 

účasti v soutěži nebude 

sázka). Odpadne i 

notifikační povinnost.  

Zachováno zůstane již 

existující právní omezení, 

aby spotřebitelská soutěž 

nebyla nekalou obchodní 
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praktikou, tedy zejména aby 

motivace výhrou neovlivnila 

nákupní rozhodnutí 

zákazníka tak, že by kvůli 

výhře zakoupil produkt, 

který by jinak ani nechtěl.  

Důvodová zpráva k návrhu 

uvádí: Z navrhované úpravy 

byly nově vyjmuty hazardní 

hry ve formě 

spotřebitelských soutěží, 

anket a jiných akcí o ceny, 

jejichž úprava obsažená v 

zákoně č. 202/1990 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, 

jeví z pohledu evropské 

judikatury značné známky 

nekompatibility s  právem 

Evropské unie. S ohledem 

na širokou definici obchodní 

praktiky uvedené v čl. 2 

písm. d) směrnice 

2005/29/ES není pochyb o 

tom, že spotřebitelská 

soutěž je obchodní 

praktikou vůči spotřebiteli 

dle zmiňované směrnice. 

Tomuto závěru taktéž 

odpovídá ustálená 

judikatura Soudního dvora 

EU (dále jen „SDEU“). 

Směrnice 2005/29/ES 

obecně zakazuje nekalé 

obchodní praktiky. V příloze 

I směrnice 2005/29/ES jsou 

pak uvedeny obchodní 

praktiky, které jsou 

považovány za nekalé za 

všech okolností. S ohledem 

na skutečnost, že se jedná o 

plně harmonizovanou 

oblast, kterou není možné 

nad rámec evropské úpravy 

dále rozšiřovat, jediným 

východiskem proto je tuto 

část z návrhu nového 

zákona vypustit a tím 

umožnit posuzování 

spotřebitelské soutěže jako 

obchodní praktiky obecně, 

neuvedené v příloze I 

směrnice 2005/29/ES. 

5. Prokazování původu 

majetku 
 

Poslanecká sněmovna na 

své schůzi dne 1. 7. 2016 

schválila návrh zákona, 

kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s 

prokazováním původu 

majetku. Dne 28. 7. 2016 

postoupila návrh zákona 

Senátu jako tisk 316/0. 

Projednávání tisku bylo 

zařazeno na pořad 27. 

schůze Senátu (od 24. 8. 

2016) jako bod č. 13. 

Podle přijatého znění 

návrhu správce daně vyzve 

poplatníka k prokázání 

vzniku a původu příjmů a 

dalších skutečností 

souvisejících s nárůstem 

jeho jmění, spotřebou nebo 

jiným vydáním v případě, že  

a) má důvodné 

pochybnosti, zda příjmy 

poplatníka oznámené nebo 

tvrzené správci daně 

odpovídají nárůstu jeho 

jmění, spotřebě nebo 

jinému vydání, a nejsou mu 

známy skutečnosti, které by 

nárůst jmění, spotřebu nebo 

jiné vydání ozřejmovaly, a 

b) po předběžném 

posouzení dojde k závěru, 

že rozdíl mezi těmito příjmy 

a nárůstem jmění, 

spotřebou nebo jiným 

vydáním poplatníka 

přesahuje 7 000 000 Kč. 

 

Poplatník je povinen 

prokázat skutečnosti 

požadované ve výzvě k 

prokázání příjmů, ledaže 

prokáže, že nastaly v 

období, u kterého již 

uplynula lhůta pro 

stanovení daně. 

Správce daně přistoupí ke 

stanovení daně podle 

pomůcek zvláštním 

způsobem, pokud 

a) nedošlo k prokázání 

skutečností požadovaných 

ve výzvě k prokázání příjmů, 

b) daň nelze stanovit 

na základě dokazování a  

c) správce daně dojde 

po předběžném posouzení k 
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závěru, že daň stanovená 

podle pomůcek zvláštním 

způsobem přesáhne 2 000 

000 Kč. 

Správce daně poplatníka 

vyzve k podání prohlášení o 

majetku, pokud 

a) nedošlo k prokázání 

skutečností požadovaných 

ve výzvě k prokázání příjmů, 

b) informace potřebné 

ke zjištění stavu jmění nelze 

získat jiným způsobem, 

nebo je lze získat pouze s 

nepoměrnými obtížemi a 

c) správce daně dojde 

po předběžném posouzení k 

závěru, že souhrnná 

hodnota majetku, který je 

poplatník v prohlášení o 

majetku povinen uvést, 

přesáhne 10 000 000 Kč. 

O dalším průběhu 

schvalovacího procesu 

tohoto zákona Vás budeme 

dále informovat. 
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Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy 

spaudit@spaudit.cz . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným 

odborníkům na danou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a 

novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v  oblasti účetnictví, 

daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP 

Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na 

základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. 
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