
ZVEŘEJNĚN PRVÝ NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE A FINIŠUJE DOPROVODNÁ LEGISLATIVA K NOVÉMU 

OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU 

 

Dovolujeme si účastníky našich přednášek a příznivce našich stránek www.behounek.eu upozornit, že 

16.5.2013 byl v registru plátců DPH poprvé zveřejněn u některého z plátců údaj, že je nespolehlivým 

plátcem. Tento důvod ručení tedy začíná pomalu fungovat (byť příliš nehrozí, že by se s ním plátce 

v běžné praxi setkal), ručení z úhrady na nezveřejněný účet Generální finanční ředitelství odložilo na 

1.10.2013 a do té doby by mělo být schváleno doplnění tohoto způsobu ručení tak, aby se vztahovalo 

jen na úhrady nad 700 tis. Kč – viz níže k chystaným daňovým změnám.  

 

Dále upozorňujeme na některé výsledky ukončené květnové schůze Poslanecké sněmovny, které 

potvrzují, že nás rozsáhlé daňové změny od 1.1.2014 neminou, a také potvrzují, že odklad účinnosti 

nového občanského zákoníku je již velice nepravděpodobný.  Poslanecká sněmovna totiž zahájila 

projednávání poslední vlny doprovodných předpisů souvisejících s rekodifikací soukromého práva a 

u těchto předpisů byla zkrácena lhůta pro jejich projednání příslušnými výbory ze 60 na 30 dnů, již na 

příští schůzi Poslanecké sněmovny začínající 11.6.2013 by tak měly být všechny chybějící zásadní 

doprovodné předpisy schváleny ve třetím čtení a postoupeny do Senátu, tedy přesně podle 

posledních vládních představ. Také by nás měly čekat změny účinné v průběhu letošního roku – 

kromě podmínky úhrady nad 700 tis. Kč pro ručení při úhradě na nezveřejněný účet by se mělo 

jednat o možnost mimořádného dvanáctiměsíčního odpisu pro některý nově pořízený hmotný 

majetek. 

 

Na pořad květnové schůze Poslanecké sněmovny  se nedostala novela obchodního zákoníku (řešící 

omezení splatnosti faktur), kterou 2.5.2013 vrátil Senát, a tak můžeme očekávat její další projednání 

na červnové schůzi Poslanecké sněmovny (začínající 11.6.2013). Ve Sbírce zákonů by novela mohla 

vyjít na konci června či spíše až v červenci a nabýt tak účinnosti od 1.7. či spíše od 1.8.2013. 

 

K CHYSTANÝM DAŇOVÝ ZMĚNÁM 

Na ukončené květnové schůzi Poslanecké sněmovny proběhlo prvé čtení novely zákona o daních 

z příjmů předložené poslanci ODS. Tato novela sleduje daňovou podporu středního a vysokého 

školství - např. zvýšení limitu daňově uznatelného motivačního příspěvku v § 24 odst. 2 písm. zu) 

zákona z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně u středoškoláků a z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně 

u vysokoškoláků. Předpokládá se, že formou pozměňovacího návrhu bude do této novely navržena 

podpora investic na pořízení nového hmotného majetku – vybraný nový hmotný majetek by mělo 

být možno mimořádně odepsat v průběhu 12 měsíců. Jaká bude konečná podoba této podpory a od 

jakého okamžiku pořízení se uplatní zatím není jasné – téměř jistě by se měly vztahovat na nový 

hmotný majetek v odpisových skupinách 1 a 2 (u osobních automobilů bude možná umožněn jen 

některým poplatníkům, např. provozovatelům taxislužby, možná však bude platit i bez výjimky pro 

osobní automobily) a možná na vybraný či veškerý nový hmotný majetek v odpisové skupině 3. Např. 

u kancelářské a výpočetní techniky, nákladních  automobilů a autobusů je mimořádný odpis 

v průběhu 12 měsíců velice pravděpodobný. Mimořádné dvanáctiměsíční odpisy by měly platit od 

letošního podzimu (stejně jako podpora školství). 

 

Minulý týden prvým čtením v Poslanecké sněmovně prošel mimo jiné také návrh doprovodného 

daňového zákona k rekodifikaci soukromého práva. Tento „drobeček“ má 222 stran (návrh zákona) 

http://www.behounek.eu/


a důvodová zpráva k němu 366 stran, novelizuje okolo 40 předpisů (především obsahuje několik set 

změn zákona o daních z příjmů či zákona o dani z nemovitostí, dále změny zákona o dani z přidané 

hodnoty, ruší daň dědickou a daň darovací a převádí dary a dědictví do předmětu daní z příjmů, 

posouvá účinnost některých ustanovení zákona o zřízení jednoho inkasního místa a 1.1.2014, 

novelizuje zákon o účetnictví, zákony o veřejnoprávním pojištění) a seznámit se s ním tedy nebude 

zrovna snadné. 

 

Doprovodný daňový zákon k rekodifikaci přináší spoustu změn k 1.1.2014, návrh však obsahuje i pro 

praxi velice důležitou změnu s účinností navrženou od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů (reálně by se mohlo jednat o 1.10.2013, možná i o 

dřívější datum). Jedná se o ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet, které by se vztahovalo jen 

na úplaty nad 700 tis. Kč - je navrženo toto doplnění  § 109 odst. 2 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“. 

 

V daních z příjmů by nás od 1.1.2014 měly čekat např. tyto změny: 

 změny související se změnami soukromého práva od 1.1.2014 – promítnutí nové terminologie, 

nových principů, nových institutů atd. Např. dochází k náhradě pojmu závazek novým pojmem 

dluh. Za věc movitou je nově považován např. i obchodní podíl a proto je dosavadní úprava 

osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příjmy z prodeje movitých věcí přeformulována 

(osvobozeny nově budou příjmy z prodeje movitých věcí hmotných). Novinkou soukromého 

práva od 1.1.2014 je např. nabytí majetku odkazem a proto se bude daňová úprava pro majetek 

získaný dědictvím nově vztahovat i na majetek nabytý odkazem apod. 

 důležité daňové změny, které s rekodifikací soukromého práva nesouvisí  nebo souvisí jen 

částečně – např. přesun darů a zděděných příjmů do předmětu daní z příjmů, nová pravidla pro 

práci s obvyklými cenami, částečná změna struktury zákona  a vymezení některých daňových 

pojmů (např. odpisovatel, samostatné vymezení finančního leasingu). Dochází přitom k řadě 

věcných změn (např. za finanční leasing se již nebude považovat vztah, kdy by bylo sjednáno 

pouze právo odkupu – převod do vlastnictví po skončení nájemního a obdobného vztahu bude 

muset být sjednán předem). 

 vybrané změny, které jsou již schváleny a jsou již obsaženy v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení 

jednoho inkasního místa (zatím s účinností od 1.1.2015), a jejichž účinnost doprovodný daňový 

zákon k rekodifikaci mění z 1.1.2015 na 1.1.2014 - např. se jedná o zvýšení limitu pro dary 

odečitatelné od daňového základu fyzických osob podle § 15 odst. 1 ZDP na 15 % resp. od 

daňového základu právnických osob podle § 20 odst. 8 na 10 % (dosud tento limit platí jen pro 

dary vybraným subjektům). Zákon č. 458/2011 Sb. také (zatím s účinností od 1.1.2015) např. 

zavádí osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro podíly na zisku (např. se týká společníků 

s.r.o.) – toto osvobození doprovodný daňový zákon k rekodifikaci věcně přebírá, byť 

legislativnětechnicky odlišně (nikoli samostatným ustanovením v rámci § 4 odst. 1 ZDP, ale 

v samostatném § 4a). Další změnou, která je již obsahem zákona č. 458/2011 Sb. (zatím od 

1.1.2015) a se kterou počítá doprovodný daňový zákon k rekodifikaci soukromého práva již od 



1.1.2014 je např. prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů 

od daně z příjmů fyzických osob ze 6 měsíců na 3 roky 

 

Daň z nemovitostí bude nadále upravena současným zákonem o dani z nemovitostí (původně se 

počítalo s přijetím nového zákona), který však bude velice rozsáhle novelizován a přejmenován na 

zákon o dani z nemovitých věcí (daň z nemovitostí se bude jmenovat daň z nemovitých věcí). Většina 

změn souvisí s novou soukromoprávní úpravou nemovitostí – především soukromoprávně budou 

stavby (až na výjimky) považovány za součást pozemku, ale pro účely daně z nemovitých věcí budou 

posuzovány samostatně. Novelizovaný zákon obsahuje i některé koncepční změny (např. vymezení 

předmětu daně ze staveb resp. v nové terminologii daně ze staveb a jednotek). Novelizace dnešního 

zákona o dani z nemovitostí (nově zákona o dani z nemovitých věcí) je součástí návrhu doprovodného 

daňového zákona k rekodifikaci. 

 

Součástí návrhu doprovodného daňového zákona k rekodifikaci je mimo jiné i poměrně rozsáhlá 

novelizace zákona o dani z přidané hodnoty. Na novou soukromoprávní úpravu je reagováno např. 

tím, že pojem zboží bude nově zahrnovat i nemovitosti. Návrh usiluje o výslovné zakotvení některých 

institutů nového občanského zákoníku (např. pachtu) přímo do zákona o DPH, což lze označit za 

diskutabilní – vnitrostátní úprava totiž musí odpovídat úpravě eurounijní, která je pochopitelně 

nezávislá na úpravě soukromého práva v tom či onom členském státě. 

 

Samostatným zákonem je řešena daň z nabytí nemovitých věcí, která nahradí dnešní daň z převodu 

nemovitostí. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí projednala Poslanecká sněmovna 

v prvém čtení minulý týden, hned po projednání návrhu doprovodného daňového zákona 

k rekodifikaci.  Nová úprava mění osobu poplatníka daně (nově jí bude kupující) a přináší celou řadu 

dílčích věcných změn a také i určitá zjednodušení (např. daňové přiznání bude moci být podáváno bez 

znaleckého posudku ve větším množství případů než dnes). 

 

K DOPROVODNÝM ZMĚNÁM K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU 

Na ukončené květnové schůzi Poslanecké sněmovny byly kromě výše uvedeného doprovodného 

daňového zákona k rekodifikaci projednány i další důležité doprovodné předpisy, zejména: 

 ve třetím čtení byl schválen nový katastrální zákon a doprovodný zákon k tomuto zákonu (o 

tomto zákonu jste mohli slyšet v souvislosti s pozměňovacím návrhem, aby smlouvy pro zápis 

změn v katastru nemovitostí zpracovávali výhradně advokáti – tento návrh schválen nebyl) a míří 

tak do Senátu. Význam nového katastrálního zákona je naprosto zásadní, protože jedním 

z nových zásadních principů nového občanského zákoníku je zásada víry v pravdivost údajů 

zapsaných ve veřejných seznamech (typicky v katastru nemovitostí) podle § 980 a 984 NOBČZ. 

Předpoklad pravdivosti údajů zapsaných ve veřejných seznamech sice znamená „co je psáno, to 

je dáno“ a je potřeba ochránit vlastníky před neoprávněnými zápisy. Tato ochrana však nemůže 

být dokonalá a proto je na vlastníkovi, aby si pravidelně ověřoval zápisy vlastnictví (např. 

v katastru nemovitostí) a včas reagoval na případné podvody – NOBČZ nástroje pro obranu před 

podvodným jednáním obsahuje (samotným zápisem ještě nedojde k „ukradení“ nemovitosti), ale 

vyžaduje ze strany vlastníka určitou „úřední“ aktivitu (nahlížení do katastru apod.). 

 nový rejstříkový zákon, který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení dne 10.5.2013. 

Samostatná úprava rejstříkového práva (řeší např. zveřejňování účetních závěrek uložením do 

Sbírky listin obchodního rejstříku) v samostatném zákoně je novinkou. 



 zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení 

10.5.2013. Tento zákon reaguje na nový občanský zákoník, který v § 146 a násl. definuje status 

veřejné prospěšnosti ve vazbě na zápis tohoto statusu ve veřejných rejstřících a podmínky tohoto 

zápisu ponechává na samostatném zákoně. Status veřejné prospěšnosti má i důležité daňové 

souvislosti – výše uvedený doprovodný daňový zákon k rekodifikaci definuje veřejně 

prospěšného poplatníka (ten bude mít daňové výhody platné pro „neziskový sektor“ – např. jemu 

poskytnutý dar si může dárce odečíst od daňového základu) a předpokládá platnost vyvratitelné 

domněnky, že  poplatník se statusem veřejné prospěšnosti je veřejně prospěšným poplatníkem.   

 

Na červnové schůzi Poslanecké sněmovny by měly být projednány výše uvedené zákony související 

s rekodifikací soukromého práva projednané v prvém čtení na květnové schůzi (např. doprovodný 

daňový zákon k rekodifikaci, nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, nový rejstříkový zákon, 

zákon o statusu veřejné prospěšnosti) nebo projednané v prvém čtení již na dubnové schůzi 

(především doprovodný zákon k rekodifikaci z dílny ministerstva spravedlnosti měnící přibližně 70 

zákonů) a měly by být postoupeny do Senátu. Neměla by se tedy tentokrát opakovat situace 

z loňského roku, kdy se o změnách sazeb DPH od 1.1.2013 rozhodlo až v samém závěru roku, ale 

nejpozději v září by mělo být jasno. Na druhou stranu je změn tolik, že nám na jejich zažití do konce 

letošního roku až tolik nezbývá. 

 

Závěrem si dovolujeme Vás pozvat na seminář NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO EKONOMY, který 

pořádáme v Praze 31.5.2013 a kde se můžete seznámit nejen s novou úpravou soukromého práva s 

výkladem zaměřeným na obchodní vztahy, ale stručně i s připravovanými daňovými změnami - více 

k našim přednáškám zde. 

 

 

       Pěkné dny přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

       20.5.2013 
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