
AKTUÁLNĚ K DAŇOVÝM ZÁKONNÝM OPATŘENÍM 

 

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

http://sdrv.ms/Ys4LEZ (soubor Aktuality 21 10 2013). Tento materiál určený účastníkům našich 

přednášek a příznivcům našich stránek http://www.behounek.eu informuje o daňových zákonných 

opatřeních Senátu, která 17.10.2013 podepsal prezident: 

 zákonné opatření o dani z nemovitých věcí, 

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

souvisejících změnách (daňové zákonné opatření novelizující daňové a další zákony). 

Zákonná opatření budou vyhlášena v nejbližší době ve Sbírce zákonů a nabudou tak platnosti. 

Zákonná opatření by mohla zrušit Poslanecká sněmovna vzešlá z nových voleb, pokud by je na své 

prvé schůzi (pravděpodobně 26.11.2013) nepotvrdila. Zrušení zákonných opatřeních je velice 

nepravděpodobné, stejně jako odložení účinnosti nového občanského zákoníku. Odložení účinnosti 

nového občanského zákoníku je již prakticky nereálné, minimálně z technického hlediska – nová 

vláda pravděpodobně nebude jmenována dříve než v polovině prosince a to by již jen těžko mohla 

iniciovat odklad účinnosti. 

Zákonná opatření budou v nejbližší době vyhlášena ve Sbírce zákonů, ale již nyní jsou dostupná na 

www stránkách Senátu senat.cz. 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Zákonné opatření a dani z nemovitých věcí (tato daň nahradí dnešní daň z převodu nemovitostí) 

zachovává současný stav, pokud jde o osobu poplatníka daně. Poplatníkem daně nadále bude 

prodávající (a také zůstane kupující ručitelem). Strany se však mohou ve smlouvě dohodnout, aby 

byla poplatníkem daně kupující (prodávající v tomto případě ručitelem nebude). 

Nová úprava přináší koncepční změny včetně některých zjednodušení – daň bude přiznávat pouze 

jeden z manželů, v běžných případech (např. převody bytů) nebude nutný znalecký posudek. Pokud 

by znalecký posudek byl třeba (např. proto, že by nebylo výhodné vycházet z tzv. směrné hodnoty, 

jejíž výši by si pro běžné případy mohl každý určit pomocí webové kalkulačky), bude možné výdaje na 

znalecký posudek odečíst od daňového základu. 

Od roku 2014 již nejsou plošně osvobozeny dosud nepoužívané novostavby, ale např. jen nové byty a 

pozemky s novými rodinnými domy. Již nebudou osvobozeny vklady do základního kapitálu. 

Se zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých je možno se již nyní poměrně snadno 

seznamovat, protože bylo schváleno bez pozměňovacích návrhů jako zcela nový předpis; nikoli jako 

novela. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí tedy obsahuje kompletní úpravu 

této daně.  

DAŇOVÉ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ NOVELIZUJÍCÍ DAŇOVÉ A DALŠÍ PŘEDPISY 

Práce s tímto zákonným opatřením je velice složitá. Jednak je toto zákonné opatření velice rozsáhlé, 

jednak obsahuje změny jednotlivých předpisů. Situaci komplikuje, že toto zákonné opatření také 

mění účinnost některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa 

z 1.1.2015 na 1.1.2014. Vlastní změna tak není obsažena přímo v zákonném opatření, ale v zákoně č. 

458/2011 Sb. – např. poměrně významná novelizace zákona o rezervách. 

Zákonné opatření reaguje na nový občanský zákoník či zákon o obchodních korporacích – např. 

v nové úpravě osvobození od daně z příjmů fyzických osob (§ 4 odst. 1 zákona o daních z příjmů) 
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nahrazuje dnešní osvobození příjmů z prodeje movitých věcí osvobozením pro příjmy z prodeje 

hmotných movitých věcí, osvobození pro příjmy z úplatného převodu podílu na s.r.o. nadále váže na 

splnění časového testu držby podílu 5 let (i v případě, kdy bude podíl vyjádřen kmenovým listem), 

úprava daně z nemovitostí (nově daně z nemovitých věcí) je zcela přepracována a předmětem daně 

ze staveb budou stavby bez ohledu na to, zda budou či nebudou v roce 2014 součástí pozemku. 

Zásada, že stavba bude od 1.1.2014 (až na výjimky, kterých bude ovšem velké množství) součástí 

pozemku se promítá např. do nové úpravy osvobození pro příjmy z převodu nemovitých věcí dle § 56 

zákona o DPH – převod pozemku zastavěného stavbou bude či nebude osvobozen v závislosti na 

splnění pětiletého časového testu od kolaudace stavby; nebude tedy již možný případ, aby byl převod 

pozemku zastavěného stavbou osvobozen a převod stavby osvobozen nebyl. 

Některé změny obsažené v zákonném opatření souvisejí s rekodifikací jen částečně – zejména se 

jedná o převedení darů a dědictví do předmětu daní z příjmů. Tato změna někdy věcnou změnu 

neznamená (např. dar přijatý od otce bude sice předmětem daně z příjmů fyzických osob, ale bude 

od této daně osvobozen), někdy naproti tomu věcnou změnu přináší – např. přijetí bezúročné půjčky 

(nově zápůjčky) bude vždy bez jakýchkoli daňových povinností (např. i u zaměstnance, kterému 

poskytne jeho zaměstnavatel bezúročnou půjčku, nebude tato výhoda zcela jednoznačně zdaněna, a 

to bez jakýchkoli podmínek a omezení). 

Zákonné opatření přináší celou řadu dílčích změn, které jsou velice významné, ale žádnou souvislost 

s rekodifikací soukromého práva nemají – např.: 

 uplatněné srážkové daně na příjmy ze závislé činnost z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč 

(není-li podepsáno prohlášení k dani),  

 možnost zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání (srážková daň bude při 

tom započtena na daňovou povinnost),  

 změna podmínek pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (zrušení podmínky doby 

předpokládaného trvání zaměstnání 15 dnů) 

 změna plateb na nemocenské pojištění u OSVČ (zavedení vazby na příjmy a výdaje uvedeného 

v přehledu za předchozí období). 

Velice důležité změny plynou z toho, že zákonné opatření mění na 1.1.2014 účinnost některých změn, 

které jsou již obsahem zákona č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, např.: 

 prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z dnešních 6 měsíců 

na 3 roky 

 nová pravidla tvorby opravných položek dle § 8a zákona o rezervách. Zjednodušením je, že 

podmínka soudního a obdobného vymáhání bude platit pouze pro pohledávky nad 200 tis. Kč 

nabyté postoupením. Opravnou položku (s výjimkou pohledávek nabytých postoupením bez 

nutnosti soudního a obdobného řešení) bude možné poprvé vytvořit až po uplynutí 18 měsíců od 

splatnosti ve výši 50 %, po uplynutí 36 měsíců od splatnosti bude možné opravnou položku zvýšit 

na 100 % (s výjimkou pohledávek nabytých postoupením opět bez jejich soudního vymáhání). 

Podle přechodného ustanovení se nová úprava použije pro pohledávky vzniklé po 1.1.2014 (u 

pohledávek vzniklých do konce letošního roku se bude postupovat podle stávající úpravy, i když 

tvorba opravné položky započne po 1.1.2014). 

 některé změny daňového řádu, zejména nové možnosti elektronické komunikace od 1.1.2014 a 

rozšíření funkčnosti daňových informačních schránek. 

 



Zákonné opatření vláda navrhla včetně mimořádných odpisů pro některý hmotný majetek, tuto 

úpravu však Senát odmítl a zákonné opatření ji nakonec neobsahuje a pro rok 2013 se tedy rozhodně 

neuplatní. 

Zákonné opatření obsahuje (s účinností od 1.11.2013, bude-li zákonné opatření vyhlášeno ve Sbírce 

zákonů během října, což by se mělo stát) i novou úpravu ručení za neodvedenou DPH z důvodu 

úhrady na bankovní účet nezveřejněný v registru plátců DPH (jen pro úhrady za zdanitelná plnění 

nad 700 tis. Kč). 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že pro rok 2014 nás čeká skutečně velké množství daňových změn 

– výše je uveden pouze zlomek těchto změn. Upozorňujeme, že již 4.11.2013 (pondělí) pořádáme 

v Praze seminář Daňové novinky 2014. V Praze přednášku opakujeme v termínech 27.11.2013 (st), 

13.12.2013 (pá) a NOVĚ V MIMOŘÁDNĚ PŘIDANÉM TERMÍNU 10.1.2014 (pá), ve Zlíně se tato 

přednáška uskuteční 8.1.2014 (st) a v Plzni v 5.12.2013 (čt). 

Kromě daňových změn bude nutné zvládnout i změny, které přináší nový občanský zákoník a zákon o 

obchodních korporacích. Seminář na téma Nový občanský zákoník pro ekonomy  pořádáme v Praze 

již 31.10.2013 (čtvrtek) a 12.12.2013 (čtvrtek). 

Změnám pro s.r.o. bude věnován seminář konaný v Praze dne  13.11.2013 (středa) a NOVĚ 

V MIMOŘÁDNĚ PŘIDANÉM TERMÍNU 26.11.2013 (út). 

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

 

 

 

       Pěkné dny přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

       21.10.2013 
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