
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A DAŇOVÉ ZMĚNY od 1.1.2014 BUDOU 

 

Poslanecká sněmovna 8.8.2013 potvrdila konečné znění nového katastrálního zákona pro rok 2014 

(ten již čeká jen na podpis prezidenta) a ve třetím čtení schválila poslední doprovodnou legislativu 

k novému občanskému zákoníku včetně rozsáhlých daňových změn pro rok 2014 (např. osvobození 

podílů na zisku). Součástí daňových změn jsou i dvě důležité změny pro rok 2013 – zásadní změna 

institutu ručení za neodvedenou DPH z důvodu úhrady na nezveřejněný účet a možnost 

mimořádných odpisů nového hmotného majetku pořízeného od 1.7.2013. 

 

Změny schválené Poslaneckou sněmovnou ještě projedná Senát a mohl by je Poslanecké sněmovně 

vrátit s pozměňovacími návrhy. Případné rozpuštění Poslanecké sněmovny by nemělo konečné 

schválení změn ohrozit – případné pozměňovací návrhy Senátu může stávající Poslanecké sněmovna 

(pokud by odhlasovala své rozpuštění) do předčasných voleb ještě projednat. Změny by mohly být 

vyhlášeny ve Sbírce zákonů již během září. Odložení účinnosti nového občanského zákoníku je v tuto 

chvíli již téměř vyloučené, pouze je otázkou načasování konečného projednání příslušných zákonů. 

Pokud jde o doprovodnou legislativu na podzákonní úrovni, vláda premiéra Rusnoka se zavázala 

umožnit spuštění rekodifikace soukromého práva k 1.1.2014. 

 

Dále si dovolujeme si účastníky našich přednášek a příznivce našich stránek http://www.behounek.eu 

upozornit na tyto aktuální novinky 

 1.7.2013 nabyla účinnosti důležitá novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 179/2013 

Sb., která přinesla zejména opatření proti opožděným platbám (omezení maximální doby 

splatnosti pohledávek a možnost vymáhat po dlužníkovi bez prokazování paušální náhradu škody 

1 200 Kč) 

 spolu s novelou obchodního zákoníku byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 180/2013 Sb. také 

novela prováděcího nařízení vlády č. 142/1994 Sb. stanovujícího od 1.7.2013 nová pravidla pro 

výši úroků z prodlení (REPO sazba ČNB zvýšená o 8 %, do 30.6.2013 se REPO zvyšovala o 7 %) – k 

prodlení vzniklému v druhém pololetí roku 2013 se tak váže úrok z prodlení 8,05 % (k 30.6.2013 

platila reposazba ČNB 0,05 %); k prodlení vzniklému  prvém pololetí roku 2013 se nadále váže 

úrok z prodlení 7,05 % (k 31.12.2012 platila reposazba ČNB 0,05 %). Nařízení vlády také nově 

stanovuje výše zmíněnou paušální náhradu škody podle obchodního zákoníku (úhrada minimální 

výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky věřitele) v částce 1 200 Kč. 

 od 1.8.2013 se zvýšila minimální mzda na 8 500 Kč. 

 zcela novým předpisem, který by měl být vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 240/2013 Sb. a nabýt 

tak účinnosti k 19.8.2013 je zákon o investičních společnostech a investičních fondech, jehož 

koncepce již vychází z nového občanského zákoníku. Doprovodným zákonem (měl by mít č. 

241/2013 Sb.) bude legislativnětechnicky novelizován zákon o daních z příjmů,  k věcným 

změnám ve zdanění investičních fondů  dojde až od 1.1.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.behounek.eu/


REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA OD 1.1.2014 

K 1.1.2014 nabývá účinnosti rekodifikace soukromého práva představovaná zejména: 

 novým občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. 

a 

 zákonem o obchodních korporacích (ZOK) č. 90/2012. 

  

Uvedené předpisy nabývají účinnosti 1.1.2014, ale mají řadu souvislostí s dalšími předpisy. Řada 

předpisů tak bude novelizována (např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o 

DPH), řada předpisů bude zrušena (např. obchodní zákoník, zákon o dani dědické, darovací a 

z převodu nemovitostí, stávající katastrální zákon) a nahrazena úpravou v nových předpisech (např. 

v rejstříkovém zákoně, zákoně o dani z nabytí věcí nemovitých nebo v novém katastrálním zákoně). 

NOZ zavádí také některé novinky, které předpokládají samostatnou úpravu ve zvláštním zákoně – 

např. status veřejné prospěšnosti. 

 

Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny byly dne 8.8.2013 (podle původního plánu měly být 

schváleny již v červnu) schváleny ve třetím čtení tyto daňové předpisy související s rekodifikací 

soukromého práva: 

 zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a 

dalších souvisejících změnách (doprovodný daňový zákon k rekodifikaci soukromého práva) 

projednávaný jako sněmovní tisk 1004 

a   

 nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí projednávaný  jako sněmovní tisk 1003. 

 

Daňové změny pro rok 2014 jsou velice rozsáhlé a kromě změn daňových předpisů dochází např. i ke 

změnám předpisů upravujících veřejnoprávní pojištění či ke změně zákona o účetnictví. Největší 

počet změn se týká daní z příjmů (zde dochází např. k důležité koncepční změně, kterou je převedení 

příjmů nabytých  darováním či děděním do předmětu daní z příjmů – k důležité změně dojde např. u 

bezúročných půjček, nově nazývaných zápůjčky) a daně z nemovitostí (zejména v důsledku nové 

zásady, kdy budou stavby součástí pozemku). Nová úprava umožňuje také uskutečnění prvé fáze 

jednoho inkasního místa. Daň z převodu nemovitostí bude od 1.1.2014 nahrazena daní z nabytí věcí 

nemovitých, která bude hrazena kupujícím a zavádí důležitou koncepční změnu pro stanovení 

základu daně (při nabytí běžných nemovitostí jako jsou např. byty či rodinné domy bude možné 

vycházet nikoli z ceny stanovené znalcem podle oceňovacích předpisů, ale z ceny jednoduše 

zjistitelné pomocí daňové kalkulačky na internetu). 

 

Kromě daňových předpisů souvisejících s rekodifikací Poslanecká sněmovna dne 8.8.2013 schválila ve 

třetím čtení (v případě nového katastrálního zákona šlo o přijetí pozměňovacích návrhů Senátu) tuto 

doprovodnou legislativu k rekodifikaci: 

 nový zákon o katastru nemovitostí a doprovodný zákon k tomuto zákonu projednávané jako 

sněmovní tisky 778 a 779. Nový katastrální zákon např. reaguje na novou úpravou nemovitostí od 

1.1.2014 (zejména stavba jako součást pozemku) či na nové principy rekodifikovaného 

soukromého práva (princip nabytí vlastnictví v dobré víře a princip důvěry v údaje zapsané 

v katastru nemovitostí).  Oba zákony Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dne 

17.5.2013, Senát nový katastrální zákon vrátil s pozměňovacími návrhy a Poslanecká sněmovna 

dne 8.8.2013 tyto pozměňovací návrhy přijala. Doprovodný zákon k novému katastrálnímu 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=1004
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=1003
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=778
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=779


zákonu Senát schválil 3.7.2013 a spolu s novým katastrálním zákonem bude doručen prezidentu 

k podpisu. 

 novela insolvečního zákona projednávána Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 929 -

obsahuje i řadu koncepčních změn jako např. nový způsob určování insolvenčních správců na 

základě tzv. rotačního systému nebo společné oddlužení manželů. Nová úprava by měla také 

připustit, aby dluh z podnikání, nebránil v řešení dlužníkova úpadku oddlužením. Nová úprava by 

také měla podpořit restrukturalizaci menších podniků. 

 doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva projednávaný jako sněmovní tisk 930, který 

mění přibližně 70 zákonů - např. živnostenský zákon (především legislativnětechnické a 

terminologické změny – NOZ nerozlišuje sídlo a místo podnikání, místo termínu „podnik“ používá 

termín „závod“ atd.) nebo zákoník práce (např. se z něho vypouští úprava srážek ze mzdy, 

protože je nově upravuje přímo NOZ) nebo zákon o oceňování majetku (např. ocenění budov 

včetně zabudovaných strojů).  

 zákon o zvláštních řízeních soudních projednávaný jako sněmovní tisk 931 - úprava civilních 

soudních řízení bude rozdělena do dvou samostatných zákonů. Občanský soudní řád bude 

novelizován (novela je projednávána jako sněmovní tisk 932) a bude upravovat pouze řízení 

sporná a nový zákon o zvláštních řízeních soudních bude upravovat řízení nesporná. 

 zákon o statusu veřejné prospěšnosti projednávaný jako sněmovní tisk 989, který upraví 

podmínky pro zápis veřejné prospěšnosti právnické osoby do veřejných rejstříků (např. do 

obchodního či do spolkového rejstříku). Tento zápis bude mít vliv např. na daňovou účinnost darů 

poskytovaných právnickým osobám.  

 nový rejstříkový zákon (zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) projednávaný 

jako sněmovní tisk 986, který bude upravovat např. obchodní rejstřík a sbírku listin obchodního 

rejstříku a jako novinku umožní přímé zápisy do obchodního rejstříku prostřednictvím 

internetového přístupu notářů.  

 zákon o převodu jednotek některých bytových družstev (o převodu vlastnického práva k 

jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev) projednávaný jako 

sněmovní tisk 990 řešící řeší problematiku některých případů převodu jednotek bytových 

družstev, která není pokryta novým občanským zákoníkem. 
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http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=990


RUČENÍ ZA DPH Z DŮVODU ÚHRADY NA NEZVEŘEJNĚNÝ ÚČET 

Součástí doprovodného daňového zákona k rekodifikaci soukromého práva, který byl ve třetím čtení 

Poslaneckou sněmovnou schválen 8.8.2013, je s účinností od prvého dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů (nejdříve od 1.10.2013) změna ručení 

z důvodu úhrady na nezveřejněný účet podle § 109  odst. 2 písm. c) zákona o DPH, které se bude 

vztahovat jen na úplaty nad 700 tis. Kč. Jedná se o toto doplnění  § 109 odst. 2 písm. c) zákona o 

DPH (ručení, pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup): 

„, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení 

plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně“. 

 

Pro úhrady uskutečněné do 30.9.2013 se nepoužije institut ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný 

účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH na základě „Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou 

daň“ čj. 14 232/13/70001-21002-012287 ze dne 29.3.2013 dostupné zde. Od 1.10.2013 by tedy 

mohla již platit nová úprava event. by mohlo dojít k prodloužené doby nepoužití ručení z důvodu 

úhrady na nezveřejněný účet do účinnosti novelizace. 

 

MIMOŘÁDNÉ ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU POŘÍZENÉHO OD 1.7.2013 

Doprovodný daňový zákon k rekodifikaci soukromého práva umožňuje (již pro období roku 2013) 

rovnoměrně odepsat v průběhu 12 měsíců hmotný majetek zatříděný do odpisové skupiny 1 a 2 

(kromě majetku uvedeného v § 31 odst. 5 zákona o daních z příjmů – běžně tedy mimořádný odpis 

nebude možný např. u osobních automobilů) a pořízený v období od 1.7.2013 do 30.6.2014. Nejedná 

se tedy o jednorázový odpis, ale odpis rozložený do roku pořízení a do roku následujícího (i pro 

odpisovou hmotný majetek v odpisové skupině 2), a to v závislosti na měsíci pořízení – např. při 

pořízení v červenci 2013 by odpis za rok 2013 činil 5/12 vstupní ceny a za rok 2014 zbývajících 7/12 

vstupní ceny. 

 

Mimořádný odpis nebude možné uplatnit u hmotného majetku uvedeného v § 31 odst. 5 ZDP, tj. u: 

 letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základě 

vydané koncese a provozovateli leteckých škol,  

 motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli silniční motorové 

dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané koncese a provozovateli autoškol nebo 

pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní a 

pohřební podle zvláštního právního předpisu, 

 hmotného majetku označeného ve Standardní klasifikaci produkce kódem 29.7 (přístroje pro 

domácnost, jinde neuvedené) a 35.12 (rekreační a sportovní čluny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_21026.html?year=0


K NOVELE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

Novelizace obchodního zákoníku provedená s účinností od 1.7.2013 novelou č. 179/2013 Sb. přinesla 

např.: 

 limity maximální doby splatnosti – sjednání delší než maximální doby splatnosti je neplatné 

 jednoduchou možnost uplatnit paušální náhradu škody za opožděnou úhradu. 

 

Není-li dlužníkem veřejný zadavatel, může být podle § 340 odst. 4 ObchZ sjednaná doba splatnosti 

delší než 60 dnů jen tehdy, není-li to vůči dlužníkovi hrubě nespravedlivé. Splatnost v rozmezí 0 až 60 

dnů lze sjednat naprosto bezproblémově. U delší doby splatnosti je třeba již řešit otázku hrubé 

nespravedlnosti. Pokud věřitel poskytuje dobrovolně obchodní úvěr – např. proto, aby dlužníkovi 

umožnil uzavření  navazujícího obchodu – o hrubě nespravedlivou dohodu se nejedná. Pokud však 

delší splatnost dlužník využívá jako vnější zdroj financování, o hrubou nespravedlnost jde  a ujednání 

o delší než 60denní splatnost by bylo neplatné. 

 

Pro případ, že je dlužníkem veřejný zadavatel (ve smyslu definice v § 2 odst. 2 zákona o veřejných 

zakázkách č. 137/2006 Sb.) je v § 340 odst. 6 ObchZ maximální doba splatnosti omezena 30 dny, 

která může být prodloužena až na 60 dnů, je-li to odůvodněno povahou závazku.  

 

Omezení maximální doby splatnosti (bez ohledu, zda věřitel je či není veřejným zadavatelem) se 

nevztahuje na případy, kdy je platba domluvena ve splátkách (§ 340a ObchZ). 

 

Součástí novely obchodního zákoníku 179/2013 Sb. je také paušální náhrada škody, kterou je možné 

požadovat po neplatičích i bez prokázání její výše (doplnění § 369 ObchZ): 

Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním 

své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády – podle nařízení vlády 

180/2013 Sb. činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1200 Kč. 

 

Uvedená náhrada nákladů má kompenzovat náklady spojené s vymáháním opožděné platby  a kromě 

toho, že by měla mít preventivní účinky, jejím stanovením pevnou částkou by mělo dojít k úspoře   

administrativních a interních nákladů. Věřitel má kromě náhrady nákladů spojených s vymáháním 

nárok na přiměřenou náhradu za veškeré náklady spojené s vymáháním, které pevnou částku 

přesahují a které mu vznikly v souvislosti s opožděnou platbou dlužníka. Mezi tyto náklady by mohly 

patřit mimo jiné výdaje za pověření advokáta či za využití služeb společnosti vymáhající pohledávky. 

Nárok na pevnou náhradu nákladů spojených s vymáháním má věřitel i bez nutnosti upomínat 

dlužníka o splnění dluhu. To samé platí i pro úroky z prodlení. Stejně jako v případě úroků z prodlení 

však nemá poškozený věřitel povinnost paušální náhradu škody požadovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINIMÁLNÍ MZDA 8 500 KČ 

Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. byla od 1.8.2013 zvýšena minimální mzda z 8 000 Kč na 8 500 Kč 

resp. minimální hodinová mzda z 48,10 Kč/hod na 50,60 Kč/hod. 

 

Výše minimální mzdy má vliv na částku pravidelně vypláceného důchodu, která je osvobozena od 

daně (36ti násobek minimální mzdy) a také na podmínky pro nárok na daňový bonus (roční příjem ve 

výši alespoň 6ti násobku minimální mzdy, měsíční příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy). 

V uvedených případech však změna minimální mzdy v průběhu letošního roku nemá dopad do 

zdaňovacího období roku 2013, protože z daňového hlediska je rozhodující výše minimální mzdy 

stanovená vždy k 1.1. daného kalendářního roku. Za rok 2013 je tedy i přes zvýšení minimální mzdy 

k 1.8.2013 osvobozen pravidelný důchod do částky 288 tis. Kč (36 x 8 tis.), pro uplatnění daňového 

bonusu za srpen 2013 je nadále rozhodující dosažení příjmu alespoň 4 tis. Kč (1/2 x 8 tis. Kč). 

 

Již za srpen se však změna minimální mzdy může promítnout do plateb pojistného na zdravotní 

pojištění, a to za zaměstnance popř. za osoby bez vlastních příjmů (OSVČ se  v tomto směru změna 

minimální mzdy netýká).  

 

U pojistného za zaměstnance se jedná o tyto případy: 

 doplatek do minima u zaměstnanců, u nichž je vyměřovací základ pro platbu pojistného na 

zdravotní pojištění nižší než minimální mzda a nejedná se o zaměstnance, u kterých 

minimální vyměřovací základ není stanoven, 

 odvod pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů, nejedná-li se o 

zaměstnance, u nichž se za tuto dobu pojistné neodvádí, 

 odvod pojistného za období neomluvené absence. 

 

V uvedených případech musí zaměstnavatel, poprvé při zúčtování příjmů za měsíc srpen 2013, 

počítat již  s výší minimální mzdy 8 500 Kč a měsíčním pojistným vypočteným z tohoto minimálního 

vyměřovacího základu ve výši 1 148 Kč. 

 

Osoby bez zdanitelných příjmů jsou povinny od platby pojistného za měsíc srpen 2013 zvýšit 

pojistné z dřívějších 1 080 Kč na částku 1 148 Kč. Poprvé bude v této výši hrazeno pojistné za srpen 

2013, splatné nejpozději 9. září 2013 (8. září 2013 je neděle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrem si dovolujeme Vás upozornit, že jsme pro Vás připravili tyto přednášky: 

 Nový občanský zákoník pro ekonomy – v Praze v termínech 30.9.2013 (po), 31.10.2013 (čt) a 

12.12.2013 (čt), v Plzni 3.10.2013 (čt), ve Zlíně 10.10.2013. Přednáška se věnuje dopadům 

rekodifikace soukromého práva (nejen nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích, ale i dalších předpisů) do běžné podnikatelské a ekonomické praxe. Přednášku je 

možné si objednat též jako zvukovou nahrávku v mp3 (6 hod 18 min čistého času + volně ke 

stažení zdarma ukázka 55 min). 

 Daňové novinky 2014 – v Praze v termínech 8.10.2013 (út), 4.11.2013 (po), 27 .11.2013 (st) a 

13.12.2013 (pá), v Plzni v 5.12.2013 (čt), ve Zlíně 8.1.2014 (st).  

 S.r.o. 2014 – v Praze 13.11.2013 (st).  

 

Více k našim přednáškám na http://www.behounek.eu/katalog/. 

 

 

       Pěkné dny přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

       11.8.2013 
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