
Silvestrovské daňové novinky 

Situace okolo sazeb DPH a dalších důležitých daňových změn obsažených v daňovém 

protischodkovém balíčku (např. zvýšení daně z příjmů fyzických osob  o 7% solidární zvýšení daně, 

zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3 na 4 %) je již jasná – zákon podepsal prezident 

21.12.2012 a 27.12.2012 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 500/2012 Sb. 

 

Otázka sazeb daně nespočívá pouze ve zvýšení snížené sazby DPH ze 14 na 15 % a základní sazby 

daně z 20 na 21 %, ale také v přeřazení některých plnění ze snížené do základní sazby daně (zde 

dochází ke zvýšení sazby ze 14 % pro rok 2012 na 21 % pro rok 2013) – toto přeřazení se týká 

dětských plen a dodání a oprav některých zdravotnických prostředků. Ke změnám v sazbách daně u 

zdravotnických prostředků se vyjádřilo Ministerstvo financí 10.12.2012 v informaci dostupné na: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_74546.html. 

 

Podle očekávání nás čeká od 1.1.2013 také rozsáhlá a důležitá novela zákona o DPH, která vychází 

ve Sbírce zákonů právě dnes pod č. 502/2012 Sb. Podle této novely bude moci plátce určit ke 

zveřejnění na internetu čísla svých bankovních účtů - pokud tak neučiní, vystavuje tak své odběratele 

riziku ručení za daň. 

 

Podle přechodných ustanovení novely DPH č. 502/2012 Sb. plátci oznamují během ledna a února 

2013 čísla účtů, která slouží k jejich ekonomické činnosti (nový registrační údaj dle § 96 odst. 1 

zákona o DPH ve znění k 1.1.2013) s tím, že je mohou (tedy nemusí) určit ke zveřejnění na internetu 

(§ 96 odst. 2 novelizovaného zákona o DPH). 

 

Údaje o bankovních účtech ve smyslu § 96 novelizovaného zákona o DPH jsou nově požadovanými 

údaji o registraci a proto také nový formulář přihlášky k registraci DPH pro rok 2013 (tiskopis 25 

5104) vzor č.  5 obsahuje tyto údaje – jedná se o řádek 11. Obvykle budou v přihlášce k registraci 

k DPH vyplňovány stejné údaje jako v univerzální přihlášce k daňové registraci (pro fyzické osoby v 

tiskopis 25 5101 na řádku 14 resp. pro právnické osoby 25 5102 na řádku 12) - pro rok 2013 byly 

vydány univerzální přihlášky k registraci  fyzických resp. právnických osob vzor č. 17. 

 

K 1.1.2013 byl novelizován zákonem č. 458/2011 Sb. ve znění zákona č. 399/2012 Sb. také daňový 

řád – podle novelizovaných pravidel o registraci (§ 72 odst. 1 daňového řádu) je třeba registrační 

údaje i údaje o změně údajů v registraci oznamovat prostřednictvím oficiálních tiskopisů. Koncepční 

změnou formulářů univerzálních přihlášek k registraci je to, že od 1.1.2013 tyto formuláře slouží 

pouze k první registraci k příslušné dani a změna registračních údajů se již oznamuje prostřednictvím 

nového samostatného formuláře 25 5111 – Oznámení o změně registračních údajů.  

 

Nový formulář (25 5111 – Oznámení o změně registračních údajů ) slouží také k oznámení změny 

bankovních účtů dle § 96 novelizovaného zákona o DPH (na řádku 12 pod písmenem b)) a to jak 

vlastní číslo účtu (účtů) používaných k ekonomické činnosti ve smyslu zákona o DPH, tak údaj o tom, 

zda mají či nemají být zveřejněny na internetu (v registru plátců). Protože registrace bankovních účtů 

dle § 96 novelizovaného zákona o DPH je nově registrovaným údajem, splní plátce do 1.3.2013 (tato 

lhůta je stanovena přechodnými ustanoveními novely zákona o DPH č. 502/2012 Sb.) svojí registrační 

povinnost prostřednictvím formuláře 25 5111 – Oznámení o změně registračních údajů. Pokud by 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_74546.html


plátce tuto svou registrační povinnost nesplnil, považoval by správce daně všechny účty registrované 

u něho dle daňového řádu za účty používané k ekonomické činnosti a určené ke zveřejnění. 

 

Všechny nové tiskopisy pro rok 2013 (výše zmíněné přihlášky k registraci a formulář oznámení změn 

registračních údajů + nové tiskopisy daňových přiznání) jsou dostupné na: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/66.html?year=0%C2%93. 

 

K 1.1.2013 dochází k reorganizaci daňové správy a zavádí se soustava krajských finančních úřadů -

stávající finanční úřady se stávají územními pracovišti jednotlivých krajských finančních úřadů. Tato 

změna se promítá do nových vzorů tiskopisů daňových přiznání pro rok 2013 – pokud jde o formuláře 

podávané během ledna 2013 např. do formuláře přiznání k dani silniční za rok 2012 (nový tiskopis 

vzor č. 15) nebo přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 (nový tiskopis vzor č. 13) – do záhlaví 

těchto tiskopisů se uvádí jednak příslušný krajský finanční úřad, jednak nově také jeho územní 

pracoviště (územní pracoviště, které vede spis k příslušné dani). Daňové přiznání však může být 

platně podáno u kteréhokoliv územního pracoviště příslušného krajského finančního úřadu – např. 

vede-li spis Územní pracoviště Finančního úřadu pro hl. m. Prahu pro Prahu 1, může být platně 

podáno u Územního pracoviště Finančního úřadu pro hl. m. Prahu pro Prahu 2 apod. 

 

V rámci reorganizace daňové správy dále dochází také ke změně čísel bankovních účtů jednotlivých 

finančních úřadů resp. jsou zavedeny nové bankovní účty pro nově vzniklé krajské finanční úřady. Od 

1.1.2013 (týká se např. již záloh na daň ze závislé činnosti za prosinec 2012) se daně platí  na nová 

čísla bankovních účtů s tím, že všechna územní pracoviště jednotlivých krajských finančních úřadů 

mají jedno číslo. Změna se týká tzv. matrikové části, nikoli předčíslí. Matrikové části nových čísel byla 

zveřejněny v rámci informace daňové správy k placení daní v roce 2013 dostupné na: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html?year=0%C2%93. 

 

Pro rok 2013 byl vydán také nový tiskopis daňového přiznání DPH (vzor č. 18). Tento nový tiskopis 

také reaguje na reorganizaci daňové správy, ale také na novelu zákona o DPH č. 502/2012 Sb. (plátci 

daně jsou od 1.1.2013 registrováni podle § 6 až 6f, daňové přiznání podávají také identifikované 

osoby podle § 6g až § 6i). Tiskopis reaguje také na novou právní úpravu délky zdaňovacího období od 

roku 2013 – kolonka „kód zdaňovacího období následujícího roku“, do které se vyplňují pouze kódy 

„Q“ (čtvrtletní období) a „M“ (měsíční období). Druhá strana daňového přiznání se nijak věcně 

nemění, náplň jednotlivých řádků zůstává stejná, žádný řádek nepřibyl ani neubyl – pouze byl 

upraven text některých řádků, aby odpovídal právní úpravě roku 2013.  

 

Nový tiskopis daňového přiznání k DPH by měl být logicky používán až pro období roku 2013 (textově 

odpovídá právní úpravě DPH od 1.1.2013), vzhledem k reorganizaci daňové správy od  1.1.2013 (údaj 

o Územním pracovišti příslušného Krajského finančního úřadu) však zřejmě bude jeho použití 

doporučeno i pro podání přiznání za poslední období roku 2012. Lze předpokládat, že na novou 

právní úpravu délky zdaňovacího období od roku 2013 bude reagováno tak, že nové kódy pro 

vyplňování kolonky „Q“ (čtvrtletní období) a „M“ (měsíční období) se použijí již při vyplnění daňového 

přiznání za poslední období roku 2012 – tzn., že by se již nepoužily kódy Q2 (povinně čtvrtletní 

zdaňovací období pro plátce s obratem do 2 mil. Kč podle úpravy, která již od 1.1.2013 neplatí) a M10 

(povinně měsíční období pro plátce s obratem nad 10 mil. Kč podle také již k 1.1.2013 zrušené právní 
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úpravy) a pro kódy „Q“ a „M“ by se nepoužily omezující podmínky právní úpravy účinné před 

1.1.2013. 

 

Aktuální legislativní vývoj můžete sledovat na http://behounek.webnode.cz/novinky/, můžete také 

navštívit některý z našich seminářů věnovaných DAŇOVÝM NOVINKÁM PRO ROK 2013 – v Plzni již 

4.1.2013, kapacita pražského termínu 8.1.2013 je již téměř vyčerpána. Také jsme pro Vás připravili 

cca 5 hodinovou zvukovou nahrávku věnovanou změnám v DPH od 1.1.2013, především novele č. 

502/2012 Sb., nahrávku v MP3 poskytujeme včetně podkladového materiálu v PDF podobě za 290 Kč 

+ DPH (stačí uhradit 351 Kč a např. cestu po D1 využít k seznámení se s novinkami v DPH) . Informace 

k přednáškám a ke zvukovému záznamu naleznete na http://www.behounek.eu/katalog/. 

 

Do nového roku přejeme vše dobré a také přejeme hodně sil na vstřebání legislativních změn, se 

kterými se budeme muset v roce 2013 seznámit. Spousta důležitých změn nás čeká od roku 2014  – 

především rekodifikace soukromého práva, nový zákon o nabytí věcí nemovitých (Ministerstvo 

financí v prosinci 2012 předložilo jeho návrh – koncepční změnou je především to, že poplatníkem 

daně bude kupující a předmětem daně budou i převody obchodních podílů na společnostech 

vlastnících nemovitosti) a změny, které Ministerstvo financí teprve připravuje - nový zákon o dani 

z nemovitostí, spuštění jednoho inkasního místa (na základě zákona o veřejných pojistných a správě 

daní z příjmů fyzických osob), přesun příjmů nabytých darem či děděním do předmětu daně z příjmů 

atd. 

 

Omlouváme se, pokud Vás tento e-mail obtěžoval nebo Vám přišel vícekrát. Nemáte-li zájem o 

zasílání obdobných informací, pošlete prosím jako odpověď na tento e-mail jakoukoli zápornou 

odpověď (např. „ne“). 

 

 

 

       Šťastný nový rok 2013 přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 
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