Spuštění poslední vlny EET zatím nejisté
Poslanecká sněmovna měla včera (10.9.2019) rozhodnout o spuštění poslední vlny EET (a také o
přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH). Protože však projednávání tohoto bodu
bylo přerušeno, dojde na konečné hlasování o další vlně EET a o rozšíření 10% sazby DPH
pravděpodobně až 24.9.2019. Tato informace stručně shrnuje aktuální stav v oblasti EET a upozorňuje
na některé legislativní novinky, kterými by se měla Poslanecká sněmovna zabývat na probíhající
zářijové schůzi.
Také si Vás dovolujeme seznámit s aktuální nabídkou přednášek na období říjen 2019 až březen 2020.
K EET
Aktuální situace je taková, že příslušnou novelu zákona o EET a zákona o DPH Poslanecká sněmovna
schválila ve 3. čtení v červnu, Senát však tuto novelu v červenci zamítl. Jsou tedy pouze dvě základní
možnosti:
• buď poslanci veto Senátu přehlasují, potom bude platit novela v podobě schválené Poslaneckou
sněmovnou v červenci (varianta, že by následně novelu vetoval prezident, se nejeví jako reálná)
• nebo vládní koalice nezíská dostatečnou podporu a senátní veto nepřehlasuje. V tomto případě by
novela spadla pod stůl a poslední vlna EET + přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby
DPH by se odložilo na neurčito.
K přehlasování senátního veta je třeba hlasů 101 poslanců a protože ANO s ČSSD a KSČM disponuje
v Poslanecké sněmovně 108 hlasy, neměla by mít vláda s prosazením novely problém. Jenže před
včerejším projednáváním novely nebyl přítomen 1 poslanec ANO, 4 poslanci ČSSD a 1 poslanec KSČM
– to znamenalo, že pouze 2 „neposlušní“ poslanci by novelu mohli poslat pod stůl; toto bylo
pravděpodobně důvodem, proč se poslanci ANO a ČSSD rozhodli předčasně ukončit včerejší jednací
den a zamezit tak hlasování o novele.
Protože o novele by mělo být znovu hlasováno 24.9.2019, tak by novela (v případě přehlasování
senátního veta) mohla být vyhlášena ve Sbírce zákonů do konce září. Vyžadovalo by to ale značnou
součinnost s prezidentem, který by musel novelu podepsat obratem. Proč by vyhlášení novely ve Sbírce
zákonů ještě během září bylo důležité? V tomto případě by totiž k rozšíření evidence tržeb na všechny
zbývající obory podnikatelské činnosti došlo od 1.4.2020 a současně by ke stejnému datu došlo
k přeřazení některých plnění do 10% sazby daně (týká se např. stravovacích služeb, točeného piva či
vodného a stočného; netýká se dodání tepla a chladu, kde se snižuje sazba daně na 10 % již od 1.1.2020,
a to na základě již platné novelizace zákona o DPH zákonem č. 80/2019 Sb.). Pokud by spuštění poslední
vlny EET nabylo účinnosti až 1.5.2020 (v případě vyhlášení novely ve Sbírce zákonů až v říjnu 2019), tak
by také až k 1.5.2020 došlo k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně, což by
v případě čtvrtletních plátců mohlo být nepřehledné.
Pokud by poslanci senátní veto novely nepřehlasovali, tak by se zatím EET uplatňovala podle dnes
platných pravidel a např. řemeslníkům by EET v příštím roce neztížilo jejich podnikání.
Zatím lze tedy konstatovat, že 24.9.2019 by mělo být jasno, zda se poslední vlna EET v příštím roce
spustí či nikoli (podle toho, zda poslanci senátní veto přehlasují či nikoli). Pokud bude poslední vlna EET
schválena, tak bude na konci září jisté, zda s účinností již od 1.4.2020 (dřívější datum nepřipadá do
úvahy) nebo až od pozdějšího data; ke stejnému datu by bylo účinné rozšíření 10% sazby DPH.

Další projednávané změny
Předčasné ukončení včerejšího jednání schůze Poslanecké sněmovny může mít za následek, že se na
zářijové schůzi nestihnou projednat všechny zákony, které Senát zamítl či vrátil s pozměňovacími
návrhy. Např. s pozměňovacími návrhy vrátil novelu zákona o místních poplatcích, která od 1.1.2020
např. mění úpravu poplatku za ubytování – tuto novelu komentovalo MF např. ve včerejší tiskové
zprávě ze dne 10.9.2019. Další vrácenou novelou je novela zákonného opatření upravujícího daň
z nabytí; původním obsahem této novely je osvobození od této daně pro prvé převody bytových
jednotek v nově dokončených rodinných domech, přijetí pozměňovacího návrhu Senátu by bylo
poměrně velkou senzací, protože Senát navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitých věcí jako takovou.
Poslanecká sněmovna by se na probíhající schůzi měla zabývat také tzv. rozpočtovým balíčkem od
1.1.2020 – jeho obsahem je např. zvýšení spotřebních daní (zejména u cigaret a alkoholu) či zvýšení
poplatku za vklad do katastru nemovitostí, ale také např. některé změny v daních z příjmů (např.
zrušení přechodného ustanovení pro tzv. korunové dluhopisy emitované do konce roku 2012) či v dani
z nemovitých věcí (osvobození pro krajinné prvky jako jsou např. stromořadí či meze, pokud budou
zapsány v evidenci ekologicky významných prvků). Tzv. rozpočtový balíček byl již projednán v prvém
čtení a na zářijové schůzi by jej Poslanecká sněmovna mohla projednat ve druhém i třetím čtení a
postoupit do Senátu – v tom případě by mohl být přijat s dostatečným předstihem (účinnost je od
1.1.2020).
Stručně se s obsahem rozpočtového balíčku nebo novely zákona o místních poplatcích můžete
seznámit na přednášce Změny v daních 2019/2020, kterou pořádáme od poloviny listopadu v Ostravě,
Hradci Králové, Praze, Brně, Plzni a ve Zlíně. Podrobněji se změnám v daních z příjmů, které jsou
součástí rozpočtového balíčku, bude věnovat přednáška Daně z příjmů 2019/2020
Na programu zářijové schůze je také projednání novely zákona o obchodních korporacích od 1.1.2020;
i tato novela by mohla být na zářijové schůzi Poslaneckou sněmovnou přijata a postoupena do Senátu,
aby ji mohl během října projednat a aby mohla být s předstihem vyhlášena ve Sbírce zákonů. Součástí
novely je také např. potvrzení rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 27 Cdo 3885/2017-138 ze dne
27.3.2019 v kauze Teplárna Strakonice, a.s. – podle této nové judikatury k zákonu o obchodních
korporacích již dnes platí, že pokud jsou dodržena pravidla výslovně stanovená zákonem o obchodních
korporacích pro rozdělení zisku, tak např. i v září 2019 může valná hromada s.r.o. či a.s. rozhodnout o
rozdělení zisku (včetně nerozděleného zisku minulých let) na základě schválené účetní závěrky, která
byla sestavena k 31.12.2018. Tato nová judikatura byla zapracována do aktualizovaného komentáře
Rozdělování a zdaňování zisku v SRO). Dopady novely zákona o obchodních korporacích na běžnou
daňovou a účetní praxi budou vysvětleny na přednášce SRO 2019/2020, kterou pořádáme v Praze
11.11.2019.
Podle schváleného programu probíhající schůze začne Poslanecká sněmovna projednávat některé
důležité daňové změny. Především se jedná o zapracování předpisů EU zákonem, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů EU a v oblasti zamezení dvojímu
zdanění. Tato, tzv. implementační novela, přinese především změny v DPH u dodávek zboží v rámci EU
od 1.1.2020 – tyto změny budou vysvětleny na přednášce DPH 2019/2020, kterou pořádáme v Praze a
v Brně. Další důležitou součástí této implementační novely je zavedení oznamovací povinnosti tzv.
přeshraničních uspořádání, a to od 1.7.2020.
Další důležitou změnou, kterou by Poslanecká sněmovna měla začít projednávat, jsou zásadní změny
daňového řádu, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2020. Tyto změny jsou sice
prezentovány jako vstřícné kroky vůči daňovým poplatníkům (např. snížení úroku z prodlení za pozdní

úhradu daně), ale součástí jsou i změny méně příznivé jako např. zrušení současné pětidenní tolerance,
které je poměrně často využíváno jak z hlediska úhrady daně, tak např. z hlediska podání daňového
přiznání.

Nabídka přednášek a komentářů
Daně z příjmů 2019/2020 – Praha 17.10.2019 a 10.3.2020, Brno 8.1.2020. Přednáška bude zaměřena
na změny a novinky, které se promítnou do daňového přiznání za rok 2019, a na změny a novinky od
roku 2020. Přednáška bude věnována také aktuálním problémům jako je např. obvyklá (referenční)
ceny při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob při změně právní formy podnikání
na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně).
SRO 2019/2020 – Praha 11.11.2019. Přednáška bude zaměřena na aktuální změny a novinky včetně
změn od roku 2020 (např. novelou zákona o obchodních korporacích od 1.1.2020). Dále bude
pozornost věnována např. daňovým souvislostem rozdělování zisku, výpůjčkám mezi společníky a
společností (v případě úročených výpůjček bude pozornost věnována stanovení obvyklého úroku podle
nejnovější judikatury roku 2019).
Změny v daních 2019/2020 – Ostrava 15.11.2019, Hradec Králové 27.11.2019, Praha 29.11. a
17.12.2019, 29.1. a 11.2.2020, Brno 5.12.2019, Zlín 14. a 15.1.2020. Přehled nejdůležitějších změn a
novinek pro běžnou daňovou a účetní praxi.
DPH 2019/2020 – Praha 12.12.2019 a 20.1.2020, Brno 9.1.2020. Změny u dodávek zboží od 1.1.2020,
změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce
2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – např. zavedení všeobecného systému reverse
charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout v daňovém
přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019.
Opravné daňové doklady od 1.4.2019 - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav
základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem
se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle
§ 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to
se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky přednášky Novela
DPH a daní z příjmů 2019.
Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf vč. nové judikatury 2019
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2019
včetně změn, které obsahuje daňový balíček 2019.
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