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Informace o nových právních předpisech a výkladech GFŘ 

 

V uplynulém období byly vydány některé nové právní předpisy a vysvětlivky GFŘ k daňové 
problematice, na které touto informací upozorňuji. 

Byl vydán nový zákon 39/2021 Sb., kterým se mění dosavadní aktuální znění zákona 
586/1992 Sb. o daních z příjmů v ustanovení § 15 odst. 1, podle kterého lze i za zdaňovací 
období roku 2020 a 2021 uplatnit jako položku snižující základ DPFO bezúplatné plnění – 
dary – poskytnuté dle ZDP až o výše 30 % ze základu daně. Do r. 2019 platila maximální 
možná výše darů do 15 % ze základu DPFO. 

K výše uvedené problematice zveřejnilo GFŘ také výklad pro zpracování uvedeného přiznání 
v rámci aplikace EPO. Současná aktuální aplikace EPO nezohledňuje uvedenou změnu ZDP a 
proto v případě uvedení vyšších hodnot dle novelizovaného ZDP bude aplikace EPO 
upozorňovat na chybu v protokolu chyb. Jedná se však o chybu propustnou, která však 
nebude bránit podání příslušného daňového přiznání k DPFO. Celé znění této informace 
naleznete na:  https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-
tiskopisum/Upozorneni_k_tiskopisum_DPFO_2020-022021-11247        

K problematice DPFO bylo vydáno také stanovisko GFŘ týkající se problematiky správného 
uplatnění slevy na dani z důvodu zavedení EET ve výši maximálně 5 000,- Kč. Vzhledem 
k pozastavení povinnosti EET až do 31.12.2022, není možné uvedenou slevu uplatnit u těch 
poplatníků, kterým měla být stanovena povinnost EET v tzv. třetí a čtvrté fázi, tj. od 1.5.2020. 
Podle výkladu GFŘ může být sleva na evidenci tržeb uplatněna pouze ve zdaňovacím 

období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o 

evidenci tržeb povinnost evidovat. Pokud tedy poplatník – FO – např. automechanik měl 
mít povinnost zavedení EET od 1.5.2020 a nakoupil zařízení pro EET již v únoru a březnu  
2020 a také některou tržbu ještě v březnu dobrovolně v EET zaevidoval, nemůže si za rok 

2020 uvedenou slevu uplatnit, protože mu nevznikla zákonná povinnost vedení EET 

z důvod zrušení ke dni 27.3.2020. Tuto slevu na dani bude moci uplatnit až ve zdaňovacím 
období roku 2023, pokud mu tato zákonná povinnost vedení EET vznikne k 1.1.2023. 

Pokud by se však jednalo o nového poplatníka, který by z hlediska zavádění EET spadal do 
první nebo druhé fáze (např. obchod, stravování apod.) a tento poplatník zahájil povinnou 
evidenci EET v období od 1.1.2020 do 26.3.2020, potom u tohoto poplatníka vzniká zákonný 
nárok na uplatnění uvedené slevy na DPFO v přiznání za rok 2020, protože v daném období 
měl zákonnou povinnost vedení EET. 

Připomínám, že uvedená sleva se týká jen fyzických osob, nikoliv obchodních korporací – 
právnických osob. Kompletní celé znění informace GFŘ k problematice EET naleznete na: 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/Uplatneni-slevy-na-evidenci-trzeb-v-
dobe-pozastaveni-11225. 



 

 

Ministerstvo finanční ČR zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 rozhodnutí ministryně 
financí o prominutí DPH u dodávek respirátorů. Pokud respirátory budou splňovat 
podmínky uvedené v citovaném rozhodnutí MFČR, bude u dodávek tohoto zboží prominuto 
DPH v období od 3.2.2021 od 3.4.2021. Pokud bude takové zboží předmětem dodávek od 
plátce DPH, potom dodavatel vystaví daňové doklady bez uvedení sazby a výše DPH, a na 
daňový doklad by měl uvést poznámku „DPH prominuta“. Skutečnosti o prominutí DPH by 
měly být zaznamenány rovněž v evidenci pro účely DPH dle § 100 zákona o DPH. Uvedené 
plnění, u kterého bude prominuta DPH, se uvádí na ř. 26 přiznání k DPH, avšak do 

kontrolního hlášení se uvedený doklad uvádět nebude. Kompletní celé znění rozhodnutí 
MFČR o prominutí DPH u respirátorů naleznete na:  

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2021/financni-zpravodaj-cislo-8-2021-
40780 

Celé znění  informace GFŘ k uvedené problematice naleznete na:  

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-
media/INFORMACE_prominuti_respiratory.pdf                                                    

 

Ve Sbírce zákonů byl také zveřejněn nový zákon č. 37/2021 Sb.  o evidenci skutečných 

majitelů. Doposud byla problematika evidence skutečných majitelů právnických osob řešena 
v rámci zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, nyní byl k této problematice vydán 
samostatný zákon a současně byla zrušena ta ustanovení zákona 304/2013 Sb., která se 
problematiky evidence skutečných majitelů týkala. 

Na problematiku evidence skutečných majitelů upozorňuji především z toho důvodu, že 
daňoví poradci (fyzické nebo právnické osoby vykonávající daňové poradenství), auditoři i 
účetní jsou považovány za tzv. povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 253/2008 
Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
(tzv. AML zákon) a tyto povinné osoby musí provádět identifikaci a kontrolu klienta dle 
citovaného zákona č. 253/2008 Sb. a k této identifikaci musí být zajištěný přístup ke všem 
údajům o skutečném majiteli v rámci evidence skutečných majitelů dle nového zákona č. 
37/2021 Sb. 
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V Ústí nad Labem dne 9.2.2021 


