Právní novinky
duben 2016
• Novela zákoníku práce
• Plánované změny legislativy
v oblasti daní

Právní novinky
Deloitte Česká republika

Právní novinky
duben 2016
• Novela zákoníku práce
• Plánované změny legislativy
v oblasti daní

Novela zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo návrh rozsáhlé novely
zákoníku práce. Navrhované změny jsou zásadní jak pro zaměstnavatele,
tak i pro zaměstnance a je jim třeba věnovat pozornost. V současné chvíli je
legislativní proces ve fázi připomínkového řízení a lze tedy předpokládat, že
předložený návrh bude předmětem úprav.
Navrhované změny se týkají průřezově celé oblasti pracovního práva. Dle
důvodové zprávy si novela klade za cíl prohloubení flexibility pracovních
vztahů, omezení administrativní zátěže zaměstnavatelů za současného
posílení ochrany postavení zaměstnance. Některé navrhované změny tyto
cíle nicméně nesplňují.
Významnou změnou, kterou novela přináší je úprava týkající se
zaměstnanců, kteří si pracovní dobu rozvrhují sami. Jedná se například
o zaměstnance, kteří mají se zaměstnavateli dohodnutou možnost
práce z domova. Novela zpřesňuje podmínky práce mimo pracoviště
zaměstnavatele, oproti stávající úpravě například zpřesňuje, jaké
náklady je zaměstnavatel v těchto případech povinen zaměstnanci
hradit. Pro zaměstnavatele, u kterých působí odborové organizace, jsou
významné například změny v oblasti kolektivního vyjednávání. Pozornost
doporučujeme věnovat také oblasti změn pracovního poměru.
Jedna ze zásadních změn, kterou návrh obsahuje, spočívá v úpravě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti
a dohody o provedení práce. Novou úpravou jsou tyto dohody přiblíženy
pracovnímu poměru, a pokud by byl návrh přijat ve stávajícím znění, hrozí,
že tyto vztahy již nebudou tak flexibilní, jak je tomu nyní.

Návrh počítá i se změnou způsobu výpočtu délky dovolené, která
zaměstnanci náleží za kalendářní rok. V souvislosti s právem na dovolenou
se mění i způsob jejího krácení. Pozornost je třeba věnovat i nové úpravě
rozvržení pracovní doby. Změny se týkají především úpravy pravidel pro
pracovní pohotovost, práci v noci, práci přesčas nebo doby odpočinku.
Změnám se nevyhnula ani úprava konta pracovní doby.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že novela mění i pravidla pro přechod
práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Novela oproti stávající
úpravě zpřesňuje podmínky, za kterých k přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů dochází. Kromě výše uvedeného se mění i oblast
odměňování, cestovních náhrad a doručování písemností zaměstnanci.
Se změnou zákoníku práce Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje
i změnu souvisejících právních předpisů jakým je například zákon o inspekci
práce. Změny na úseku inspekce práce se dotknou zejména přestupků
a správních deliktů v pracovněprávní oblasti, přičemž je navrhováno
zpřísnění některých sankcí.
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Plánované změny legislativy v oblasti daní
Připravovaná novela daňového řádu
Ministerstvo financí poslalo do vnějšího připomínkového řízení balíček
předpisů novelizujících daňové zákony. Součástí tohoto balíčku je i návrh
novely daňového řádu, která by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2017.
Novela se bude dotýkat zejména následujících témat:
•• Povinnost mlčenlivosti
Povinnost mlčenlivosti se nově nebude vztahovat na informace získané
při správě daní za předpokladu, že jsou zveřejňované při plnění informační povinnosti poskytovatele veřejné podpory nebo podpory malého
rozsahu.
•• Platba bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty
Daňový řád bude nově obsahovat povinnost správce daně zajistit technické podmínky pro přijetí úhrady daně pomocí platební karty. Za den
platby se v případě použití tohoto způsobu placení bude považovat den
předání platebního příkazu správci daně (tedy okamžik použití platební
karty na terminálu správce daně).
•• Posečkání
Správce daně bude nově moci na žádost daňového subjektu změnit
stanovenou dobu posečkání nebo změnit anebo doplnit další jeho
podmínky poté, co došlo ke schválení posečkání. Přitom ale nebude
vázán návrhem daňového subjektu, tedy bude mít možnost se od takového návrhu odchýlit.
Dále bude nově výslovně upraveno, že úrok z posečkané částky nebude
vznikat v případě, kdy by daňovému subjektu nevznikal ani úrok z prodlení.

•• Vyloučení majetku z daňové exekuce
Nově bude zavedena možnost provést exekuci i během doby řízení
o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce, pokud se jedná o věci,
které se rychle kazí
•• Zrušení právnické osoby na základě podnětu správce daně
Správce daně bude nově mít oznamovací povinnost vůči rejstříkovým
soudům, živnostenským úřadům a dalším orgánům státní správy, pokud
během své činnosti zjistí, že byly naplněny podmínky pro (i) zrušení
právnické osoby, (ii) zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění,
nebo (iii) zrušení oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován. Oznamovací povinnost bude dále dopadat na situace, kdy správce
daně zjistí, že daňový subjekt podniká bez potřebného oprávnění.
•• Úrok z daňového odpočtu
Mezi plánovanými změnami je také zpřesnění právní úpravy úroku
z daňového odpočtu. Nově bude úrok náležet daňovému subjektu
po uplynutí šesti měsíců od konce lhůty pro podání daňového přiznání,
anebo od podání daňového přiznání, je-li podáno po této lhůtě. Nárok
na úrok nově nebude omezen pouze na zadržování nadměrného
odpočtu v rámci postupu k odstranění pochybností, ale bude vznikat
vždy, pokud bude odpočet zadržován déle než uvedených šest měsíců.
Tato právní úprava je však i nadále v nesouladu s rozhodovací praxí
Soudního dvora EU i Nejvyššího správního soudu.
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•• Stížnost na postup správce daně
Novela dopadá také na oblast vyřizování stížnosti na postup správce
daně či nevhodné chování úřední osoby. Doposud stanovená povinnost
správce daně vyřídit tuto stížnost předtím, než bude ukončena daňová
kontrola, pokud napadaný postup či chování úřední osoby s touto kontrolou souvisí, se zrušuje.
Připravovaná novela trestních předpisů
Ve třetím čtení v poslanecké sněmovně je nyní i novela trestních předpisů.
Touto novelou se zavádí trestnost přípravy trestného činu zkrácení
daně, poplatku a podobné povinné platby. Dále se rozšiřuje ustanovení
tohoto trestného činu tak, aby pokrýval i případy, kdy je trestný čin páchán
ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Novelou

je také vypuštěno zařazení tohoto trestného činu do skupiny trestných
činů, jejichž nepřekažení je trestné. Další projednávání této novely je
naplánováno ještě tento měsíc.
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