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Opravné položky k  

pohledávkám 

Zákon o rezervách upravuje nově 

možnost vytvořit daňově účinné 

opravné položky k neuhrazeným 

pohledávkám ve výši 100 % neuhra-

zené hodnoty pohledávky již po 

uplynutí 30 měsíců od její splat-

nosti (dnes je tato doba stanovena 

na 36 měsíců). 

Obdobně se na 30 měsíců zkracuje 

období, po jehož uplynutí je třeba 

dodanit neuhrazené závazky. 

Nově lze také tvořit daňově účinné 

opravné položky k neuhrazeným 

pohledávkám účtovaným rozvahově 

v důsledku opravy chyb minulých 

období. 

Podání, která je nutné nově 

činit elektronicky 

Od 1. ledna 2015 došlo k rozšíření 

okruhu podání, které je nutné činit 

elektronicky - datovou schránkou či 

přes portál EPO s elektronickou 

autentizací. 

Povinnost elektronického podání 

nově vzniká, pokud:  

 se jedná o tzv. formulářové po-

dání – přihlášku k registraci, 

oznámení o změně registračních 

údajů, daňové přiznání, apod., 

a současně 

 podání činí osoba, která má 

zpřístupněnu datovou schránku 

(popř. ji má zpřístupněnu její 

zástupce).  

Současně se stanoví specifický po-

stup v situaci, kdy povinná elektro-

nická forma podání není dodržena, 

a to včetně sankce.    
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Novelizace legislativy o odpadech - nová 

pravidla týkající se kovů   

1. března vešla v platnost novela 
vyhlášky 383/2001 Sb. O podrob-
nostech nakládání s odpady 
(předpis č. 27/2015 Sb.), která 
mění pravidla výkupu kovových 
odpadů.  
K novelizovanému znění vyhlášky 
je nutné vzít v potaz § 18 odst. 5 
zákona o odpadech, který uvádí, 
že je výkup odpadů stanovených 
prováděcím právním předpisem 
prováděn bezhotovostně.  
Příklady druhů odpadů, které ne-
smí být vykupovány v hotovosti: 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 

17 04 07 Směsi kovů (17 04 01- 06) 
17 04 11 Kabely 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
20 01 40 Kovy. 
V současném znění zákona o odpa-
dech nejsou požadavky na způsob 
provádění bezhotovostní úhrady 
přesně specifikovány.  V souladu 
s novou vyhláškou většina výkupců 
těchto odpadů  nabízí dvě možnos-
ti bezhotovostní úhrady (převodem 
na účet nebo poštovní poukázkou).  
V polovině roku 2015 by mělo do-
jít k legislativní úpravě i tohoto 
prvku.  

□ ski  

Životní pojištění  

Z důvodu zneužívání daňové podpo-

ry příspěvků na životní pojištění 

nebudou daňová zvýhodnění posky-

tována u těch smluv, které umožní 

výběry naspořené částky dříve než 

po 60 měsících trvání smlouvy nebo 

před dovršením 60 let věku. U 

ostatních smluv zůstává podpora 

nezměněna. 

Pokud dojde k předčasnému čerpá-

ní naspořených prostředků nebo 

dojde ke zrušení smlouvy, budou 

zdaněny příspěvky od daně osvobo-

zené poskytnuté zaměstnavatelem. 

Z tohoto příjmu se nebude odvádět 

sociální ani zdravotní pojištění. 

Zaměstnanci jsou povinni zaměst-

navateli tuto skutečnost oznámit. 

Zároveň bude třeba prostřednic-

tvím daňového přiznání „vrátit“ 

daňové výhody za posledních 10 

let, pokud byly příspěvky na ŽP v 

minulosti uplatněny jako odčitatel-

ná položka. 

Pro příspěvky poskytnuté do konce 

roku 2014 budou i nadále platit 

stávající pravidla. Pojišťovnám a 

občanům se dává prostor upravit 

stávající smlouvy do konce března.  

□ hil  

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
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Rádi vám poskytneme  

detailnější informace. 

Novela zákona o hospodaření energií 

Mnoho společností v ČR bude mít novou 

povinnost, kterou jim má ukládat nove-

la zákona o hospodaření energií, kte-

rou aktuálně projednávají poslanci. 

Hlavním znakem novely je ukázat pod-

nikatelům možnosti energeticky úspor-

ných řešení, která povedou nejen ke 

snížení výdajů vynakládaných za ener-

gie, ale budou rovněž šetrná 

k životnímu prostředí. Návrh však počí-

tá i s alternativou implementace a cer-

tifikace systémů managementu hospo-

daření s energií dle ISO 50001, nebo 

systém environmentálního managemen-

tu dle ISO 14001. 

Povinnost zpracovávat energetický au-

dit se má vztahovat pouze na velké pod-

niky, avšak i na takové, které nepůsobí 

v energetickém průmyslu. Kritéria vel-

kého podniku překoná cca 2 150 velkých 

firem, mezi nimi pochopitelně najdeme 

obchodní řetězce, velké e-shopy, výrob-

ce rychloobrátkového spotřebního zbo-

ží, a další společnosti v rozličných sek-

torech působení.  

CO BUDE NOVELA PRO FIRMY  

ZNAMENAT? 

Pokud tyto velké podniky mají již za-
vedený a certifikovaný systém ISO 
50001 či ISO 14001, tak prakticky nic. 
V případě, že danou problematiku dopo-
sud nijak neřeší, bude třeba učinit roz-
hodnutí, kterou cestu se vydat. Vzhle-
dem k nepopiratelným benefitům vý-
stavby vhodně nastaveného systému 
managementu se tato varianta jeví jako 
optimální a to i přesto, že v úvodu může 
předznamenat mírně vyšší náklady. Tyto 
se však budou vracet při jeho efektiv-
ním využívání, které může samozřejmě 
zahrnovat mnohem širší škálu pravidel, 
než jen zaměření na úsporu, resp. efek-
tivní využití energií.  
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Kam se budou soustředit kontroly 

inspektorů práce?  

Potravinářský průmysl (zejména zpraco-

vání masa a výroba piva) je jedno z nej-

rizikovějších odvětví, a proto se stane 

objektem kontrol v letošním roce. In-

spektoři práce však vyrazí také do lesa a 

na pracoviště obdobného charakteru s 

cílem kontrolovat dodržování bezpeč-

nosti pracovních postupů při těžbě a 

soustřeďování dřeva. Tento hlavní úkol 

kontrolní činnosti SÚIP navazuje na kon-

trolní činnost předchozích let. Kontrolní 

zájem inspektoři soustředí také na ob-

jekty využívané pro vzdělávání, ubyto-

vání a volný čas dětí a mládeže, v nichž 

obrátí svou pozornost na provoz plyno-

vých zařízení.  

Zvýšené riziko představuje rovněž pro-

voz chladicích zařízení, především s oh-

ledem na čpavek jako používané médi-

um, s ohledem na umístění objektů s 

chladicím zařízením v oblastech veřejné 

zástavby (např. zimní stadiony, apod.). 

Orgány inspekce práce si proto vytyčily 

úkol prověřit stav a úroveň dodržování 

bezpečnostních předpisů při provozu 

chladicích zařízení, ale také kompreso-

rových stanic a tlakových nádob stabil-

ních.  

Stejně tak budou věnovat zvýšenou po-

zornost provozu bioplynových stanic, 

bezpečnost a provoz vyhrazených tech-

nických zařízení (zejména pak zdviha-

cích a plynových).  

□ cep  
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