
AKTUÁLNĚ K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU A DALŠÍM ZMĚNÁM 

 

Tento materiál si můžete pohodlně stáhnout nebo přečíst v pdf podobě na: 

http://sdrv.ms/Ys4LEZ (soubor Aktuality 17 09 2013). Tento materiál určený účastníkům našich 

přednášek a příznivcům našich stránek http://www.behounek.eu: 

 shrnuje dění související s legislativou k novému občanskému zákoníku, 

 upozorňuje na novinky v ručení za nezaplacenou DPH, 

 uvádí na pravou míru informační šumy ve věci povinných datových schránek a informuje o 

novinkách v povinné elektronické komunikaci. 

 

K LEGISLATIVĚ K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU 

Dne 23.8.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 256/2013 Sb. nový katastrální zákon. Význam 

nového katastrálního zákona je posílen principem důvěry v pravdivost údajů zapsaných do veřejných 

seznamů (tím je např. právě katastr nemovitostí) ve smyslu § 980 nového občanského zákoníku a 

principem dobré víry nabyvatele, který za úplatu nabude věcné právo od osoby oprávněné k 

příslušnému obchodu od osoby, v jejíž prospěch je ve veřejném seznamu právo zapsáno. Proto např.: 

 pro vkladové řízení podle § 15 je vyžadována plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,  

 podle § 16 katastrální úřad informuje o dotčení právních poměrů dané nemovitosti změnou 

(poštou nebo do datové schránky, na požádání též e-mailem nebo SMS nebo službou sledování 

změn v katastru podle § 55). 

Doprovodný zákon k novému katastrálnímu zákonu č. 257/2013 Sb. je poměrně stručný (2 strany ve 

Sbírce zákonů) a drobně novelizuje pouze tyto zákony: 

 o správních poplatcích 

 horní zákon 

 o obcích 

 o zeměměřičství 

 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí 

 stavební zákon. 

Poslední doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku (až na výjimky) Senát schválil dne 

12.9.2013 a v nejbližší době by měly být podepsány prezidentem, vyjít ve Sbírce zákonů a umožnit 

spuštění rekodifikace soukromého práva. Např. se jedná o doprovodný daňový zákon k rekodifikaci 

soukromého práva z dílny Ministerstva spravedlnosti, jehož součástí je mimo jiné rozsáhlá 

novelizace zákona o přeměnách nebo důležitá novelizace zákona o oceňování majetku reagující na 

skutečnost, že od 1.1.2014 bude stavba a zabudované stroje součástí pozemku (proto bude  podle 

zákona o oceňování pozemek oceňován včetně staveb a strojů, které budou jeho součástí). Senát 

také schválil např. novelu občanského soudního řádu, která umožní (na žádost manželů) veřejnou 

přístupnost (i přes internet) smluv o manželském majetkovém režimu, které se tak stanou účinné i 

vůči věřitelům manželů apod. – pokud však manželé manželskou smlouvu ke zveřejnění neurčí, 

zůstane tato smlouva v evidenci veřejnosti nepřístupné.  

 

Senát zamítl zákon o statusu veřejné prospěšnosti, jeho přijetí však není nezbytné pro spuštění 

rekodifikace soukromého práva a proto vláda nebude usilovat o jeho přijetí formou zákonného 

opatření.  

 

http://sdrv.ms/Ys4LEZ
http://www.behounek.eu/


Senát zamítl daňové zákony související s rekodifikací soukromého práva (nový zákon o dani z nabytí 

nemovitých věcí + zákon novelizující zákon o daních z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o 

DPH, zákon o účetnictví a celou řadu dalších předpisů). Nepřijetí daňových zákonů sice nijak 

neohrožuje rekodifikaci jako takovou, ale pochopitelně by spuštění rekodifikace bez daňových změn 

přineslo mnohé problémy - situace však není tak horká, jak se jí snaží líčit Ministerstvo financí a 

sdělovací prostředky.  

 

Pokud by doprovodná daňová legislativa  nebyla přijata, mohlo by to iniciovat odklad účinnosti 

nového občanského zákoníku. Podle nedělního prohlášení ministra financí a pondělního vyjádření 

předsedy Senátu Štěcha a senátora Dienstbiera (hlavní odpůrci schválení daňové legislativy v podobě, 

ve které i minulý týden schvaloval Senát) je však odklad účinnosti nového občanského zákoníku velice 

nepravděpodobný. Vše nasvědčuje tomu, že vláda příští středu 25.9.2013 schválí zákonné opatření 

řešící daňovou legislativu, kterou následně Senát a nově vzniklá Poslanecká sněmovna podpoří. 

 

Senát daňovou legislativu v podobě, ve které ji minulý týden schvaloval, zamítl zejména z těchto 

důvodů: 

 osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob 

 zdanění investičních společností 5% daní z příjmů právnických osob a následné osvobození podílů 

na zisku 

 změna osoby poplatníka u dnešní daně z převodu nemovitostí (namísto prodávajícího ji má od 

1.1.2014 platit kupující). 

 

Zákonné opatření, které předloží vláda, bude vycházet z návrhů, které minulý týden Senát zamítl, 

zejména s těmito změnami: 

 nebude zavedeno osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob (v roce 2014 tedy 

budou podíly  na zisku vyplácené fyzickým osobám nadále zdaněny 15% srážkovou daní) 

 nebude zavedeno zdanění investičních společností 5% daní z příjmů právnických osob 

 zdanění „neziskového“ sektoru nebude záviset na udělení statusu veřejné prospěšnosti – tento 

status totiž prozatím nebude od 1.1.2014 udělován. 

 

Z důvodu časové tísně a provázanosti jednotlivých změn bude zákonné opatření vlády nadále 

obsahovat zrušení daně dědické a darovací a přesun zděděných příjmů a darů do předmětu daní 

z příjmů a také zůstane zachována náhrada daně z převodu nemovitostí daní z nabytí nemovitých 

věcí (tj. daň by nově platil kupující). 

 

Zákonné opatření pravděpodobně zachová i řadu změn, které s rekodifikací soukromého práva nijak 

nesouvisí (např. nová úprava daňových informačních schránek). Nejpozději příští středu 25.9.2013 by 

mělo být jasno, zda bude obsahem zákonného opatření např. nová úprava tvorby opravných položek 

k pohledávkám nebo změna právní úpravy osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro příjmy 

z prodeje cenných papírů (tato změna, kdy by byly příjmy z cenných papírů osvobozeny až po 3 letech 

držby, byla navržena jako určitá kompenzace osvobození dividend); stejně tak by mělo být jasno, zda 

vláda zopakuje prorůstové opatření spočívající v možnosti uplatnění mimořádných odpisů pro nově 

pořizovaný hmotný majetek. 

 

 



RUČENÍ ZA DPH Z DŮVODU ÚHRADY NA NEZVEŘEJNĚNÝ ÚČET 

Součástí doprovodného daňového zákona k rekodifikaci soukromého práva, který minulý týden 

zamítl Senát byla i změna ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet podle § 109  odst. 2 písm. c) 

zákona o DPH, které se mělo vztahovat jen na úplaty nad 700 tis. Kč. 

 

Zda bude uvedená změna obsahem zákonného patření vlády není jisté - je možné, že tento problém 

bude řešen až po volbách. V každém případě by úprava ručení měla být v poměrně krátké době 

novelizována (byť třeba až po nadcházejících volbách). 

 

Podle informace Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň“ čj. 14 232/13/70001-21002-012287 

ze dne 29.3.2013 se institut ručení z důvodu úhrady na nezveřejněný účet podle § 109 odst. 2 písm. 

c) zákona o DPH neměl použít pro úhrady uskutečněné do 30.9.2013. Protože od 1.10.2013 se již 

nestihne přijmout nová úprava, reagovalo GFŘ dne 11.9.2013 na vzniklou situaci novou informací č.j. 

41 540/13/7001-21002-012287, kterou prodlužuje nepoužití institutu ručení z důvodu úhrady na 

nezveřejněný účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH na úhrady uskutečněné až do 

31.12.2013 – minimálně do 31.12.2013 tedy není důvod prověřovat (z důvodu obav z ručení za 

nezaplacenou daň), zda je úhrada prováděna na zveřejněný či nezveřejněný účet. Informace GFŘ 

k ručení za nezaplacenou DPH jsou dostupné zde. 

 

 

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ 

Novela zákona o DPH č. 502/2012 Sb. (jako celek účinná od 1.1.2013) zavedla s účinností od 1.1.2014 

povinnost podávat daňová přiznání k DPH popř. jiná podání výhradně elektronicky (§ 101a zákona o 

DPH) – tato povinnost se nevztahuje na fyzické osoby s ročním obratem do 6 mil. Kč. 

 

K 1.1.2013 došlo k novelizaci: 

 § 123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

 § 162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

 

Podle úpravy účinné od 1.1.2013 zaměstnavatelé, OSVČ, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí 

podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle zákona č. 582/1991 Sb. nebo zákona 

187/2006 Sb. nebo ve věcech pojistného podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení,  pouze 

„elektronicky“. Příslušný orgán sociálního zabezpečení však může určit, která podání lze učinit 

písemně. Již na začátku letošního roku bylo rozhodnuto, že některé podání bude možné činit „v 

papírové podobě“ až do konce roku 2013, minulý týden bylo rozhodnuto, že OSVČ budou moci 

podání „sama za sebe“ podávat „papírově“ ještě celý rok 2014 a lékařům byly klasické papírové 

neschopenky a hlášení ošetřujícího lékaře povoleny až do konce roku 2015. 

 

Tiskopisy pro zaměstnavatele (účetní jednotky), které lze podávat i písemně do 31.12.2013: 

 Evidenční list důchodového pojištění 

 Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění 

 Přehled o výši pojistného 

 Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), 

 Přihláška do registru zaměstnavatelů 

 Odhláška z registru zaměstnavatelů 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/ruceni


 Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 

 Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 

Tiskopisy pro OSVČ, které lze podávat i písemně do 31.12.2014: 

 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok… 

 Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti 

 Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění 

 Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění 

Tiskopisy pro ošetřující lékaře, které lze podávat i písemně do 31.12.2015: 

 Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 

 Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

 

Podání, která bude nutné podávat elektronicky (od 1.1.2014 např. přehled o výši pojistného na 

sociální zabezpečení podávaný zaměstnavatelem), bude možno podávat příslušnými technickými 

prostředky (např. s využitím elektronického podpisu). Pochopitelně bude možno si zřídit (bezplatně) 

datovou schránku, avšak žádná povinnost, aby všechny OSVČ měly datovou schránku stanovena není. 

Na druhou stranu by měla být od 1.1.2014 rozšířena funkčnost daňových schránek tak, aby do nich 

bylo možné vstupovat shodnými přihlašovacími údaji jako jsou pro vstup do datové schránky a a by 

z jejich prostředí bylo možno snadno činit jednotlivé podání (např. vůči správě sociálního zabezpečení 

či zdravotní pojišťovně). 

 

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY 

Závěrem si dovolujeme Vás upozornit, že nový občanský zákoník přináší řadu změn do soukromého 

života - např. změny v dědění: děti a manžel nadále dědí ze zákona stejným dílem, na základě závěti 

zletilým potomkům náleží dosud nejméně  polovina zákonného podílu; nově to bude jen čtvrtina 

zákonného podílu. Přináší však i řadu změn týkající se běžné ekonomické praxe – např. nové pojmy 

(místo „smlouvy o půjčce“ „smlouva o zápůjčce“), nová pravidla (místo „mandátní smlouvy“ 

„smlouva o příkazu“) , nové instituty (stavba na cizím pozemku na základě „práva stavby“). Proto 

jsme pro Vás připravili seminář Nový občanský zákoník pro ekonomy, který pořádáme 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. 

 

Na změny soukromého práva budou reagovat i daňové předpisy, což je obsahem přednášky Daňové 

novinky 2014. Na této přednášce bude upozorněno na některé novinky soukromého práva s účetními 

a daňovými dopady (např. na obecnou tříletou promlčecí lhůtu), avšak na vysvětlení nového 

soukromého práva jako takového (že tříletá promlčecí lhůta nemusí začít běžet dnem splatnosti, že ji 

lze smluvně sjednat, jaká bude promlčecí lhůta u pohledávek ze smluv uzavřených do konce roku, 

uznání dluhu, zápočet pohledávek atd.) nebude na této přednášce prostor. Navíc nás od 1.1.2014 

čeká řada daňových změn, které nemají přímou souvislost s rekodifikací soukromého práva (např. 

přesun darů do předmětu daní z příjmů, zcela nová daňová úprava bezúročných (zá)půjček, výpůjček 

a nově též výpros). Seminář Daňové novinky 2014 pořádáme 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).  

 

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

http://www.behounek.eu/katalog/


 

 

       Pěkné dny přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

       17.9.2013 

 

 

 


