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POVINNÉ DATOVÉ SCHRÁNKY PRO VŠECHNY, 

KTEŘÍ POUŽIJÍ E-IDENTITU 

V souvislosti s elektronizací veřejné správy s cílem 

lepšího využívání státem shromažďovaných údajů 

byla nedávno přijata rozsáhlá změna řady právních 

předpisů. Součástí je i prostředek pro 

elektronickou identifikaci, který má občanům 

usnadnit komunikaci s úřady, tzv. e-identita. 

Nástroj je to skutečně praktický a jistě bude 

i užitečný, jeho použití ovšem může přinést 

i nečekané problémy.  

Každému, kdo se pomocí e-identity přihlásí ke 

službám eGovernmentu (jako je Portál občana, 

Moje daně, ePortál, ČSSZ aj.), stát totiž automaticky 

zřídí datovou schránku. Ta pak bude po určité 

době automaticky aktivována, a to i v případě, že 

se do ní příslušný občan nikdy nepřihlásil. Může to 

znít poměrně nevinně, ale do datové schránky pak 

budou doručovány písemnosti např. od Policie ČR, 

soudů, obecních úřadů, finančních úřadů apod. 

namísto zasílání poštou do vlastních rukou. Po 

uplynutí 10 dnů bude taková písemnost 

automaticky považována za doručenou, jako by si ji 

majitel datové schránky osobně převzal. Také 

většinu podání vůči správci daně (např. daňová 

přiznání) pak bude muset zasílat elektronicky, tedy 

nikoliv na papírovém formuláři. 

Podcenění této skutečnosti může přinést 

nepříjemné a často nevratné následky. Zřizování 

těchto datových schránek započne až od ledna 

2023. Odklad to může být na jednu stranu 

praktický, na druhou stranu si už příslušný člověk 

nemusí na tento efekt použití e-identity 

vzpomenout. Ministerstvo vnitra sice bude o zřízení 

datové schránky informovat, ovšem 

prostřednictvím emailu, který může snadno 

zapadnout v přijaté či dokonce nevyžádané poště.  

ZVÝŠENÍ DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ NA DRUHÉ, 

TŘETÍ A KAŽDÉ DALŠÍ DÍTĚ 

Už v tomto roce si rodiny uplatní vyšší daňové 

zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. 

Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje na 

22 320 Kč ročně (o 2 916 Kč) a na třetí a každé další 

dítě na 27 840 Kč ročně (o 3 636 Kč). Navýšení této 

slevy na dani se v rodinných rozpočtech promítne 

až po skončení roku 2021, v rámci ročního 

zúčtování daně nebo v rámci daňového přiznání. 

V průběhu letošního roku totiž zaměstnavatelé při 

výpočtu zálohy ještě stále vycházejí z dosavadní 

výše daňového zvýhodnění.  

Po skončení roku 2021 se také projeví zrušení 

stropu pro získání daňového bonusu na děti. 

V měsíčních zálohách totiž zaměstnavatelé také 

mohli uplatňovat jen limitovaný daňový bonus 

maximálně 5 025 Kč. Zbylou část zohlední v rámci 

ročního zúčtování daně. Od roku 2022 budou vyšší 

částky daňového zvýhodnění i bonusu standardně 

uplatňovány už v průběhu roku.  

NOVÁ DPH PRAVIDLA V OBLASTI 

ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ  

Od 1. října 2021 se v českém zákoně o DPH 

promítnou nová EU pravidla pro uplatňování DPH v 

případě prodeje zboží na dálku (zasílání zboží) a 

obchodování se zbožím přes internet (e-shopy). 

Dochází i k hojně diskutovanému zrušení 

osvobození malých zásilek od DPH (v ceně do 

22 EUR při dovozu zboží ze třetích zemí).  

Řada velkých internetových obchodů se již na nová 

pravidla adaptovala. V praxi vidíme, že tyto e-

shopy automaticky provádějí celní procedury a 

nedochází tedy k obávanému prodlení 

s doručováním zásilek zákazníkovi. U menších e-

shopů, zejména u těch, které jsou jen portálem pro 

objednávání zboží, je však potřeba s případnými 

efekty nově potřebného proclení počítat.  

NÁJEM PŘES AIRBNB JE PODNIKÁNÍM 

Pronajímání nemovitostí prostřednictvím Airbnb je 

často diskutovaným tématem. V minulosti 

pronajímatelé běžně považovali částky inkasované 

od hostů za příjmy z nájmu, což s sebou neslo 

poměrně výhodný daňový režim. Městský soud 

v Praze definitivně potvrdil, že nájem skrz 

platformu Airbnb je z povahy věci poskytováním 

Daňové aktuality v praxi 
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ubytovacích služeb, a tedy podnikáním. To přináší 

další, často nepříjemné důsledky, jako je např. 

povinnost vlastnit živnostenské oprávnění na 

ubytovací služby, registrovat se k sociálnímu 

zabezpečení a zdravotnímu pojištění jako 

podnikatel nebo začít odvádět DPH. 

ČASOVÝ TEST PRO OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ 

Z PRODEJE VYMĚNĚNÝCH AKCIÍ  

Nejvyšší správní soud (NSS) vyslovil v nedávném 

rozsudku sp. zn. 8 Afs 246/2019 názor, že v případě 

výměny akcií v důsledku zvýšení základního 

kapitálu za akcie s vyšší jmenovitou hodnotou 

dochází k přerušení tzv. časového testu. Potvrdil 

tím rozhodnutí finančního úřadu, který neuznal 

fyzickým osobám (akcionářům) osvobození a 

vyměřil daň 13,8 mil. Kč. NSS takto rozhodl i přes 

to, že sám v rozsudku citoval z komentáře k zákonu 

o obchodních korporacích, že v případech zvýšení 

hodnoty akcií jde pouze o technický proces, 

přičemž akcie zůstává tou samou věcí a rozhodně 

nejde o vydání (jiného) cenného papíru.  

Na rozsudek upozorňujeme, jelikož jde o 

rozhodnutí pro nás překvapivé. Podle našeho 

názoru totiž není v souladu se zákonem o daních 

z příjmů. Zároveň je v rozporu i 

s dosavadním právním názorem Finanční správy 

publikovaným v rámci Koordinačního výboru.  

VÝKON FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU JE 

EKONOMICKOU ČINNOSTÍ Z POHLEDU DPH 

Nejvyšší správní soud potvrdil i pro případ akciové 

společnosti, že výkon funkce člena statutárního 

orgánu je ekonomickou činností z pohledu DPH. 

Odměna by tedy měla podléhat DPH. 

V českém zákoně je však stále zakotvena úprava, 

která činnost členů statutárních orgánů vylučuje z 

předmětu DPH odkazem na způsob zdaňování 

daní z příjmů. Zatím je tedy možné si DPH režim 

vybrat. Situaci je však třeba sledovat, protože 

Ministerstvo financí může při další novele uvést 

zákon o DPH do souladu s právním názorem NSS.   

ZDANĚNÍ STUDENTSKÝCH BRIGÁD 

V souvislosti s brigádami studentů každoročně 

vyvstávají otázky, jak tyto přivýdělky nejlépe zdanit, 

jaké slevy lze uplatnit a podobně. Finanční správa 

na svých webových stránkách publikovala užitečný 

Souhrn praktických informací, které studenty 

v budoucnu mohou nasměrovat a pomoci.  

* * * * * 

Zajímavosti z daňové oblasti Vám přinášíme 

pravidelně s čtvrtletní frekvencí. Vybíráme pro Vás 

témata, která mohou být k užitku i odborníkům 

v jiných oblastech, než jsou daně. Daňové oddělení 

advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík je 

samozřejmě připraveno poskytnout Vám 

podrobnější informace k výše uvedené 

problematice nebo pomoc při řešení konkrétních 

otázek.  

 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze základní 

informace, které v žádném případě nemohou 

nahradit plné znění příslušných právních předpisů. 

Informace uvedené v Daňových novinkách nejsou 

právní radou nebo stanoviskem. Advokátní 

kancelář Kocián Šolc Balaštík nenese odpovědnost 

za jakékoli aktivity či jednání vzniklé v důsledku 

informací v tomto vydání obsažených.  

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. 

Kontakty na daňový tým KŠB: 

tel. č.: 224 103 316 

Ema Conevová econevova@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Simona Hornochová  shornochova@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Lucie Kretková lkretkova@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 
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