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Jak je už je v českém legislativním prostředí (ne)dobrým zvykem i uplynulý rok 2017 přinesl novelizaci
celé řady právních předpisů. Jednou z větších revolucí byla reforma správního trestání a k 1. 7. 2017 tak
vstoupil v platnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a spolu s ním
doprovodný zákon č. 183/2017 Sb., kterým se novelizovalo cca 250 zákonů, které v sobě upravovaly
sankční odpovědnost za správní delikty.
Na co nová koncepce správního trestání také dopadla, je postih deliktů při vedení účetnictví. A pozor,
plnou odpovědnost si v případě postihu nese před příslušným finančním úřadem ne účetní, jak si často
podnikatelé myslí, ale účetní jednotka jako taková – tzn. sama korporace. Z podnikatelů mohou být
prozatím v klidu osoby podnikající na základě živnostenské listu, pokud se nerozhodli k vedení
účetnictví (rozumějme podvojného) dobrovolně. Daňová evidence fyzických osob, ačkoli i tu laická
veřejnost často označuje jako účetnictví, je totiž v režimu zákona o daních z příjmů a dopadá na ni
pouze daňový řád a žádná pokuta dle zákona o účetnictví pro ni být postihem nemůže. Ale tolik
rozšířená forma podnikání jako je společnost s ručením omezeným je už účetní jednotkou a její
jednatelé by měli i nad vedením účetnictví zůstat bdělí.
Co se tedy novelizací stalo? Skutkové podstaty přestupků zůstaly dlouhodobě shodné – uveďme např.
vedení nesprávného účetnictví, účetnictví v rozporu s věrným a poctivým obrazem účetní jednotky,
nesestavení účetní závěrky či tak časté nezveřejnění účetní závěrky. Dosud byla procesní úprava sankcí
za přestupky roztříštěna do nejrůznějších zákonů a řada institutů nebyla upravena vůbec. Úřady si tak
musely vypomáhat výkladem nadřízených orgánů a často využívat podobnosti s právem trestním. Nový
přestupkový zákon však dal svou úpravou finančním úřadům noty. Nyní jsou postupy při řízení
o přestupcích zákonem jasně dány vč. příkladného výčtu polehčujících i přitěžujících okolností při
uvážení o sankci a její výši. Jasný zákonný postup je samozřejmě vítaný i pro podnikatelskou veřejnost,
je totiž ústavním právem, aby tresty byly ukládány důsledně dle zákona. Na druhou stranu, sankce ze
zákona o účetnictví nebyly dosud pro finanční správu prioritou a úřady se „spokojili s doměřením daně“.
Nelze však očekávat, že tato situace vydrží ještě dlouho – motivací pro finanční úřady není jen jasnější
a jednotný postup správních úřadů při ukládaní pokut ale i dlouhodobé podněty Nejvyššího kontrolního
úřadu, že nejsou projednávány přestupky tam, kde k tomu je důvod.
A o jaké konkrétní příklady může jít a jaké nejzásadnější změny novelizace správního trestání přinesla
pro oblast účetní agendy si povíme příště.
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Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký zájem
budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo
v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
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