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Novinka v komunikaci mezi 

soukromými osobami 

Tzv. fikce doručení 10. dnem po dodání 

dokumentu do datové schránky platí 

od 1. ledna 2022 na základě novely zákona 

o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů i na zprávy 

doručované mezi soukromými osobami 

nebo firmami. 

Doposud tato fikce platila pouze u zpráv 

doručovaných úřady nebo jinými orgány 

veřejné moci. Na dokumenty doručované 

kýmkoli jiným, než orgány veřejné moci 

se žádná fikce neuplatňovala, což se nyní 

mění. Pokud se oprávněná osoba do datové 

schránky nepřihlásí, bude zpráva 

považována za doručenou 10. dnem ode 

dne dodání do datové schránky. 

Toto pravidlo bude stejné pro všechny 

osoby s datovou schránkou, které si 

nezablokovaly možnost dodávání 

dokumentů z datové schránky soukromých 

osob. Bude se tedy uplatňovat na všechny 

– nepodnikatele, podnikatele, fyzické osoby 

i právnické osoby. 

Prakticky to znamená, že pokud byla 

například smluvně dohodnuta splatnost 

faktury do 30 dnů od jejího doručení 

a dodavatel fakturu zašle datovou 

schránkou, pak se bude faktura považovat 

za doručenou buď dnem přihlášení 

se oprávněné osoby do datové schránky, 

avšak nejpozději 10. dnem po dodání 

zprávy. Ode dne následujícího pak počne 

běžet lhůta pro splatnost faktury, a po 

uplynutí 30 dnů bude nastávat prodlení 

objednatele. 

Osoby s datovou schránou by se tak do ní 

měly pravidelně nejméně každých 10 dnů 

přihlašovat. Toto nové pravidlo je možné 

mít na paměti i při formulaci smluv nebo 

při sporné agendě (vždy ověřovat, zda 

nebylo doručeno do datové schránky a zda 

nenastala fikce doručení). 

Další významné změny, které v oblasti 

elektronické komunikace od 1. ledna 2022 

nastaly, popisuje materiál dostupný 

na našich webových stránkách.  

Stanovení jednotných kurzů pro 

rok 2021 

Ve Finančním zpravodaji byl publikován 

pokyn GFŘ-D-54, kterým jsou stanoveny 

jednotné kurzy za zdaňovací období 2021 

pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. 

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, si 

mohou podle zákona o daních z příjmů 

vybrat, zda pro přepočet cizích měn využijí 

kurzy stanovené dle účetních pravidel 

anebo právě jednotné kurzy. 

Upozorňujeme, že v jednom zdaňovacím 

období nemůže poplatník kombinovat 

různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno 

zdaňovací období musí veškeré příjmy 

a výdaje přepočítat buď účetním kurzem 

anebo jednotným kurzem, přičemž si může 

zvolit, který způsob je pro něj výhodnější. 

Při volbě účetního kurzu má přitom 

poplatník, který nevede účetnictví, stejnou 

volnost jako účetní jednotky – může tedy 

využít jak pevného kurzu, tak kurzu ČNB 

platného v okamžiku realizace příjmu 

(výdaje). 

Elektronický formulář daňového 

přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob za rok 2021 již k dispozici 

Se zpožděním zaviněným aktualizací 

databází zveřejnila Finanční správa 

aktuální formulář daňového přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob za zdaňovací 

období 2021. Formulář pro elektronické 

podání je k dispozici jak v aplikaci EPO, 

tak na portálu MOJE daně. 

Daňové přiznání za rok 2021 tak již lze 

zpracovat a odeslat elektronicky. Poplatníci, 

kteří mají zákonnou povinnost podávat 

daňové přiznání v elektronické podobě 

(například jejich přiznání podává daňový 

poradce), již tedy nemohou volit 

„náhradní“ řešení spočívající v podání 

formuláře v „papírové“ podobě, které bylo 

v případě nutnosti využíváno před 

zveřejněním elektronických formulářů. 

Připomínáme, že nejbližší lhůta pro podání 

daňového přiznání za rok 2021 je 

1. dubna 2022, v případě elektronického 

podání 2. května 2022. 

Změna pravidel pro určení sazby 

DPH u zdravotnických prostředků 

Od 1. ledna 2022 došlo ke změně 

v uplatňování snížené sazby DPH u dodání 

zdravotnických prostředků a oprav nebo 

úprav zdravotnických prostředků 

a invalidních vozíků, a to v souvislosti 
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s novelou zákona o veřejném zdravotním 

pojištění („VZP“). 

První snížená sazba, tj. 15% DPH, 

se aplikuje pouze na ty zdravotnické 

prostředky, které: 

• slouží pro výlučnou osobní 

potřebu nemocných, k léčení 

nemoci, nebo ke zmírnění jejích 

důsledků, 

• spadají do kódu celní 

nomenklatury 01-96, 

• lze zařadit do úhradových skupin 

uvedených v příloze 4 zákona o 

VZP nebo do tabulky 1 oddílu C 

přílohy 3 zákona o VZP, a 

• nejedná se o tzv. 

„nekategorizovaný zdravotnický 

prostředek“, vatu buničitou nebo 

jinou než hypoalergenní náplast. 

Na nekategorizované zdravotnické 

prostředky, vatu buničitou a náplast 

(s polštářkem nebo bez), jinou než 

hypoalergenní, se uplatňuje základní 21% 

sazba DPH. 

Zdravotnické prostředky zhotovené na 

základě předpisu a individuálního návrhu 

charakteristik, určených k použití pouze 

pro konkrétního pacienta, se nadále 

aplikuje 15% DPH. Od 1. ledna 2022 však 

došlo k rozšíření uplatnění 15% sazby DPH 

také na jejich příslušenství. 

Snížená sazba daně se dále aplikuje na 

opravy zdravotnických prostředků, jejichž 

dodání podléhá snížené sazbě, včetně 

invalidních vozíků (a to i údržby tohoto 

zboží), i na úpravy tohoto zboží. Pokud 

však dodání některého zdravotnického 

prostředku podléhá základní sazbě DPH, 

jeho oprava či úprava podléhá základní 

sazbě DPH. 

Ukončení provozu starší verze 

Daňového portálu a nový portál 

MOJE daně 

Upozorňujeme, že provoz starší verze 

Daňového portálu a přístup do původních 

daňových informačních schránek (DIS) 

bude ukončen 28. února 2022. Po tomto 

datu již nebudou původní daňové 

informační schránky dostupné a uživatelé 

se k nim již nebudou moci přihlásit. Místo 

toho je potřeba si zřídit modernizovanou 

daňovou informační schránku PLUS (DIS+). 

Pro plné využití elektronických služeb 

včetně vyplnění daňových přiznání 

prostřednictvím aplikace EPO (Elektronická 

podání pro Finanční správu) doporučuje 

Finanční správa využít služeb nového 

portálu MOJE daně, neboť u starší verze 

daňového portálu již nejsou podporovány 

veškeré služby, například načítání údajů. 

Webové aplikace Finanční správy 

nahrazují interaktivní formuláře 

Finanční správa informuje o změnách 

v oblasti daňových formulářů. Namísto 

interaktivních formulářů ve formátu PDF 

vytváří Finanční správa jednoduché 

webové aplikace. Nově lze tímto způsobem 

vyplnit například Žádost o poskytnutí 

kompenzačního bonusu, Vyúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti či Potvrzení 

o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, 

sražených zálohách na dani a daňovém 

zvýhodnění. 

Přechod z interaktivních formulářů na 

webové aplikace nastane v budoucnu i u 

dalších formulářů, které nebudou dostupné 

prostřednictvím aplikace Elektronická 

podání pro Finanční správu (EPO). Vybrané 

interaktivní formuláře pak už nebudou ze 

strany Finanční správy podporovány. 

Aktualizovaná směrnice 

o převodních cenách 

OECD publikovala aktualizovanou 

směrnici o převodních cenách pro 

nadnárodní podniky a daňové správy. 

Nová verze směrnice oproti předchozí verzi 

z roku 2017 obsahuje zrevidované pokyny 

k aplikaci transakční metody rozdělení 

zisku a pokyny pro daňové správy 

k uplatňování přístupu k těžko ocenitelným 

nehmotným aktivům, které byly 

publikované v roce 2018. Začleněny jsou i 

nové pokyny k převodním cenám v oblasti 

finančních transakcí, které byly 

publikované v roce 2020. 

Upozorňujeme, že správci daně se stále 

častěji zaměřují na kontroly cen, které si 

mezi sebou účtují spojené osoby. V České 

republice není zpracování dokumentace 

k převodním cenám povinné, v praxi však 

podcenění této oblasti a následné 

nedostatečné podklady dokumentující 

způsob stanovení cen může vést při 

případné daňové kontrole k doměření 

daně, penále a dalším sankcím. 
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Číselník zboží, které není určeno 

pro zjednodušené vykazování 

do systému Intrastat 

Český statistický úřad vydal sdělení se 

seznamem zboží, které není určeno pro 

zjednodušené vykazování do systému 

Intrastat. Tento číselník (dostupný zde) je 

důležitý pro využití tzv. zjednodušeného 

hlášení Intrastat, kdy lze podat pouze jedno 

hlášení za rok bez uvedení podrobností o 

zboží. Zjednodušené hlášení Intrastat lze 

využít, pokud zpravodajská jednotka v roce 

2021 nedosáhla limitu ve směru odeslání 

nebo přijetí 20 milionů Kč a zároveň 

neobchoduje se zbožím uvedeným v tomto 

seznamu. Po podání zjednodušeného 

hlášení je třeba i nadále hlídat limit 20 

milionů Kč a obchodované zboží. Pokud 

dojde během roku k porušení jedné z těchto 

dvou podmínek, musí zpravodajská 

jednotka po zbytek roku podávat běžná 

hlášení Intrastat. 

Možnost předání účetní závěrky 

do sbírky listin prostřednictvím 

daňového přiznání 

Účetní jednotky mohou poprvé využít nový 

způsob zveřejnění účetní závěrky do sbírky 

listin veřejného rejstříku prostřednictvím 

přiznání k dani z příjmů právnických osob 

za rok 2021 podaného v elektronické 

podobě. Formulář daňového přiznání 

obsahuje novou zvláštní přílohu žádosti 

o předání účetní závěrky do sbírky listin 

veřejného rejstříku. Tímto způsobem 

nemohou postupovat účetní jednotky, které 

mají povinnost předávat účetní závěrku do 

sbírky listin prostřednictvím České národní 

banky. Zároveň jej v praxi nemohou použít 

účetní jednotky, které jsou povinně 

auditované, protože jejich účetní závěrka je 

součástí výroční zprávy. 

V případě, kdy daňové přiznání 

zpracovává a podává daňový poradce, 

který je k tomu zplnomocněný, není pro 

žádost o předání účetní závěrky do sbírky 

listin potřeba specifická plná moc. 

Zveřejnění účetní závěrky není 

samostatným podáním, pokud tedy nebude 

součástí daňového přiznání nebo 

dodatečného daňového přiznání, správce 

daně účetní závěrku ke zveřejnění nepředá. 

Pokud bude podáno opravné daňové 

přiznání, bude třeba k němu účetní závěrku 

pro zveřejnění přiložit znovu. Pokud jsou 

splněny formální požadavky, správce daně 

účetní závěrku předá ke zveřejnění do 

sbírky listin v podobě, v jaké byla 

k daňovému přiznání přiložena, nebude 

tedy nijak kontrolovat její obsah. 

Informace pro OSVČ 

o zaplacených zálohách na 

pojistné na důchodové pojištění 

V rámci rozvoje digitalizace spustila Česká 

správa sociálního zabezpečení („ČSSZ“) 

novou online službu „Informace 

o zaplacených zálohách na pojistné 

na důchodové pojištění OSVČ“. Nově tak 

OSVČ již neobdrží v průběhu února 2022 

dopis s tzv. Inventurou pohledávek, který 

doposud ČSSZ automaticky zasílala. 

Novou službu je možné využít na ePortálu 

ČSSZ, kam se OSVČ mohou přihlásit přes 

Identitu občana, datovou schránkou nebo 

prostřednictvím daňového poradce či 

jiného zástupce, kterého OSVČ zmocnila.  

V rámci ePortálu ČSSZ bude dále možné 

využít interaktivního formuláře Přehled 

o příjmech a výdajích OSVČ, ve kterém 

se automaticky předvyplní některé údaje 

jako např. úhrn zaplacených záloh 

na důchodové pojištění za příslušný 

kalendářní rok či další informace. Vyplnění 

tohoto formuláře by tak mělo být 

jednodušší než dříve. 

Otázky a odpovědi k DPH při 

určování cen a hodnot určených 

podle zákona o oceňování majetku 

Ministerstvo financí zveřejnilo dokument 

obsahující časté otázky a odpovědi týkající 

se daně z přidané hodnoty u cen a hodnot 

určených podle zákona o oceňování 

majetku. Cílem tohoto dokumentu je 

objasnit, zda je při oceňování majetku 

potřeba zohlednit DPH. Samotný zákon 

o oceňování majetku DPH totiž tuto 

problematiku nijak neřeší.  

Materiál obsahuje praktický návod pro 

určování cen majetku a oceňování 

nemovitostí. Uvádí například, že při 

stanovení ceny obvyklé nebo tržní hodnoty 

je pouze na znalci (zpracovateli ocenění), 

jaké ceny do porovnávaných vzorků 

zahrne, zda výhradně s DPH nebo bez 

DPH. Rozhodující však je, aby částky bez 

https://www.czso.cz/csu/czso/seznam-zbozi-ktere-neni-urceno-pro-zjednodusene-vykazovani
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informace-o-zaplacenych-zalohach-na-duchodove-pojisteni-osvc
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/DPH-u-cen-a-hodnot-dle-ZOM-v-20220126.pdf
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DPH nebyly porovnávány s částkami 

s DPH, ani k nim přiřazovány. 

Uvedený dokument nijak neřeší, zda je 

převod majetku předmětem DPH či nikoliv. 

Tato otázka by měla být řešena samostatně. 

 

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. 

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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