
DAŇOVÉ ZMĚNY PRO ROK 2014 POTVRZENY 

 

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

http://sdrv.ms/Ys4LEZ (soubor Aktuality 29 11 2013). Tento materiál určený účastníkům našich 

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

 daňových zákonných opatřeních Senátu, 

 dalších novinkách. 

 

Daňová zákonná opatření Senátu Poslanecká sněmovna dne 27.11.2013 potvrdila a již nepochybně 

tak k 1.1.2014 nabudou účinnosti. Jedná se o rozsáhlé ZO č. 344/2013 Sb., které novelizuje řadu 

daňových a dalších souvisejících předpisů, a ZO č. 340/2013 Sb., které nahrazuje dnešní úpravu daně 

z převodu nemovitostí. Potvrzením obou daňových zákonných opatření byla dovršena doprovodná 

legislativa k novému občanskému zákoníku a byly tak vyvráceny pochybnosti o tom, zda skutečně 

k 1.1.2014 nový občanský zákoník nabude účinnosti. Poslanecká sněmovna navíc v doprovodném 

usnesení vyzvala vládu, aby: na základě vyhodnocení zkušeností z praxe provedla analýzu nového 

občanského zákoníku a na základě takto získaných výsledků navrhla novelu zákona odstraňující jeho 

nejzávažnější problémy, nedostatky a nejasnosti, a to nejpozději do konce roku 2014. Poslanecká 

sněmovna žádá vládu ČR, aby po projednání s představiteli justice přijala urychleně změny jak 

v oblasti organizační, tak legislativní, s cílem odstranit překážky bránící řádné aplikaci občanského 

zákoníku v praxi.  

 

Protože na úrovni zákonů nás již žádné změny do konce roku nečekají, jsou již v tisku publikace 

s úplnými zněními daňových zákonů – např. http://www.anag.cz/danove-zakony-v-uplnem-zneni-k-1-

1-2014-s-prehledy-zmen/d-95349/. Daňové zákony ve znění pro rok 2014 jsou k dispozici také na 

www.zakonyprolidi.cz (v historii je nutno zadat účinnost od 1.1.2014). 

 

DAŇOVÉ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ Č. 344/2013 Sb. NOVELIZUJÍCÍ ŘADU DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ 

Zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného 

a dalších souvisejících změnách přináší změny: 

 přímo související s novým občanským zákoníkem resp. rekodifikací jako celkem - např. zdanění 

svěřenského fondu, zdanění příjmů plynoucích členům rodinného závodu, nové vymezení 

předmětu daně ze staveb atd. 

 související s novým občanským zákoníkem nepřímo - např. zahrnutí darů do předmětu daní 

z příjmů či zcela nová úprava osvobození od DPH při převodu pozemků) 

 změny, které s rekodifikací soukromého práva nesouvisí vůbec – např. dílčí přípravné změny 

k zavedení jednoho inkasního místa (např. nová pravidla pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze 

závislé činnosti – ta se bude nově uplatňovat jen u příjmů plynoucích na základě dohod o 

provedení práce nepřevyšujících 10 tis. Kč měsíčně (pravidlo, že jen v případě, kdy není 

podepsáno prohlášení k dani zůstává zachováno), zavedení odpočtu na podporu odborného 

vzdělávání (§ 34f až § 34h), nová úprava tvorby opravných položek k pohledávkám dle § 8a 

zákona o rezervách 

 

Největší množství změn se týká zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nemovitostí (nově je daň 

z nemovitostí nazývána daní z nemovitých věcí), ale i další daňové zákony jsou poměrně rozsáhle 

novelizovány včetně daňového řádu (např. bude možné některé daně platit inkasem z účtu, zcela 
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nová pravidla se uplatní při plnění daňových povinností správcem pozůstalosti v případě úmrtí 

poplatníka či plátce). U DPH jsou asi nejvýznamnější změnou nová pravidla pro uplatnění DPH u 

převodu nemovitostí – náhrada současného § 56 novým § 56 a 56a; v dané věci je připraven materiál 

na projednání některých problémů, které nová úprava přináší, na Koordinačním výboru mezi zástupci 

Komory daňových poradců a daňové správy – věřme, že se podaří tento příspěvek během prosince 

projednat. Změny se týkají i předpisů o veřejnoprávním pojištění – např. dochází ke změně pravidel 

placení pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ (ve vazbě na příjmy a výdaje uvedené v přehledu 

o příjmech a výdajích za předchozí období). 

 

ZO 344/2013 Sb. přináší např. nové lhůty pro provedení ročního zúčtování daně zaměstnancům a pro 

vrácení přeplatku z tohoto zúčtování zaměstnancům podle § 38 ch zákona o daních z příjmů 

(zúčtování do 15.3., vrácení přeplatku do 31.3.). Nová úprava je sice účinná od 1.1.2014, ale daňová 

správa se vyjádřila, že se nová úprava použije až pro zúčtování daně a vrácení přeplatku za rok 2014, 

tedy na začátku roku 2015 – viz http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-

prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2013/upozorneni-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-4422. 

 

Daňová správa se vyjádřila také k nové úpravě daně z nemovitých věcí – viz 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2013/zmeny-u-dane-z-

nemovitosti-4500. 

 

Již dříve (obsahuje zákon č. 502/2013 Sb.) byla schválena povinnost podávat přiznání a další podání 

k DPH od 1.1.2014 výhradně elektronicky – viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-

media/tiskove-zpravy/2013/dph-se-bude-od-ledna-priznavat-uz-jen-elektronicky-4476. ZO 344/2013 

Sb. ve věcech elektronické komunikace obsahuje důležité změny, které se týkají zřizování a 

funkčnosti daňových informačních schránek – uvedená zpráva daňové správy tyto změny zmiňuje 

s tím, že podrobnosti zveřejní až později. 

 

DAŇOVÉ ZÁKONNÉ OPATŘENÍ Č. 340/2013 Sb., O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Dnešní daň z převodu nemovitostí je pro vklady nemovitých věcí podané počínaje 1.1.2014 (převod 

nemovitostí na základě vkladu, který bude podán do konce letošního roku, bude podroben dnešní 

dani z převodu nemovitostí, i když bude vklad povolen až po 1.1.2014) nahrazena daní z nabytí 

nemovitých věcí (týká se úplatných nabytí). 

 

V případě převodu nemovité věci na základě kupní smlouvy bude prodávající nadále poplatníke daně 

a kupující bude ručitelem. Novinlou je, že si prodávající a kupující mohou ve smlouvě dohodnout, aby 

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

 

Nová úprava přináší řadu koncepčních změn včetně některých zjednodušení – v řadě případů nebude 

nutné opatřovat znalecký posudek a základ daně bude možné stanovit bez něj, na základě tzv. 

směrné hodnoty. Příslušnou prováděcí vyhlášku ke stanovení této směrné hodnoty by měla vláda 

schválit do poloviny prosince, nejpozději do vánoc.  

 

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ 

ZO č. 344/2013 Sb. sice novelizuje mimo jiné i zákon o účetnictví, ale účetní a daňová praxe z hlediska 

účetních předpisů netrpělivě očekává především novelizace prováděcích vyhlášek k zákonu o 
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účetnictví (pro podnikatele prováděcí vyhláška č. 502/2012 Sb.). Tyto novelizace např. zajistí, aby se 

stavby nadále odpisovaly účetně i daňově jako stavby, byť se z hlediska soukromého práva 

v mnohých případech stanou součástí pozemku. 

 

Prováděcí vyhlášky čekají na projednání vládou, vláda by mohla jejich konečnou podobu schválit snad 

„již“ do poloviny prosince, ve Sbírce zákonů však budou nepochybně vyhlášeny až v samém závěru 

roku. 

 

DALŠÍ AKTUALITY 

S ohledem na generální pardon GFŘ se institut ručení za neodvedenou DPH při úhradě na 

nezveřejněné číslo účtu použije až pro úhrady od 1.1.2014. S ohledem na novelizaci zákona o DPH 

zákonným opatřením č. 344/2013 Sb. (v dané věci dokonce již od 1.12.2013) se tento důvod ručení 

použije jen pro úhrady za zdanitelná plnění přesahující 700 tis. Kč. V dané věci vydalo GFŘ zcela 

novou informaci k ručení v některých specifických případech provádění platebních transakcí (např. 

v případě postoupení pohledávek) – informace je dostupná na 

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

stanoviska-a-sdeleni/ruceni. 

 

Již dříve se daňová správa vyjádřila k posunu výkladu zdanění „nerealizovaných kurzových rozdílů“ – 

za zdaňovací období roku 2013 daňová správa připouští postup dle dosavadního výkladu (tj. zahrnutí 

nerealizovaných kurzových rozdílů do základu daně) i vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů ze 

základu daně z příjmů. Od roku 2014 je daný problém vyřešen novelizací § 23 odst. 1 zákona o daních 

z příjmů zákonným opatřením č. 344/2013 Sb. a zahrnutí nerealizovaných kurzových rozdílů do 

základu daně bude jednoznačně v souladu se zákonem. Informace je dostupná na 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-

sdeleni/2013. 

 

V plném proudu jsou také přípravy na nový občanský zákoník – vláda schvaluje řadu prováděcích 

vyhlášek a nařízení (např. s ohledem na zahrnutí ceny strojů do ocenění nemovitých věcí je důležitá 

připravovaná nová prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví), některé byly již vyhlášeny ve Sbírce 

zákonů, např.: 

 nařízení č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smluv uzavřených 

distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a formuláři pro odstoupení od těchto smluv 

podle § 1820 odst. 1 písm. f) NOZ 

 nařízení č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání 

ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby podle § 1854 odst. 2 a § 1856 odst. 2 NOZ (time 

sharing). 

 nařízení č. 366/2013 Sb., k § 1222  NOZ upravující  některé záležitosti související s bytovým 

spoluvlastnictvím (vypočet podlahové plocha bytu v jednotce, vymezení společných částí domu - 

např. otvory v hlavních nosných konstrukcích včetně oken, podrobnosti ke správě domu). 

 

Pro praxi je velice důležité nařízení k NOZ č. 351/2013 Sb., které určuje: 

 výši úroků z prodlení (REPO sazba + 8 p.b.) a minimální výše nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky (1 200 Kč), 

 odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu PO jmenovaného soudem 
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 některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků PO a FO. 

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY A UPOZORNĚNÍ NA ZVUKOVOU NAHRÁVKU 

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

a z důvodu mimořádně velkého zájmu jsme přidali další nový termín semináře Daňové novinky 2014, 

který nově pořádáme v Praze též 13.1.2014 (pondělí). 

  

Na seminář na téma Nový občanský zákoník pro ekonomy, který pořádáme v Praze 12.12.2013 

(čtvrtek), zbývá již jen několik málo volných míst. 

 

Z přednášky na téma Společnosti s ručením omezeným v roce 2014 (se zaměřením na dopady do 

menších, např. rodinných, společností), jsme připravili zvukovou nahrávku. 

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

 

 

       Pěkné dny přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

       29.11.2013 
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