
POSLANECKÁ SNĚMOVNA SCHVÁLILA DŮLEŽITÉ DAŇOVÉ ZMĚNY  

Na probíhající schůzi Poslanecká sněmovna rozhodla o těchto důležitých daňových změnách: 

 definitivně schválila zákon o dětské skupině, který novelizuje zákon o daních z příjmů s cílem 

daňově stimulovat návrat maminek do zaměstnání či podnikání (zejména jde o možnost odečíst 

si od daňové povinnosti jednoho z rodičů výdaje na mateřskou školku). „Školkovné“ přitom bude 

možné uplatnit již za zdaňovací období roku 2014. 

 schválila ve 3. čtení rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, která se uplatní zejména pro rok 

2015, ale obsahuje i řadu ustanovení, která se uplatní již za zdaňovací období roku 2014. 

 schválila ve 3. čtení tzv. sazbovou novelu zákona o dph, která od 1.1.2015 zavádí 10% sníženou 

sazbu dph na dětskou výživu, knihy a léky. 

Poslanecká projednává i další důležité změny (např. tzv. technickou novelu zákona o dph, novelu 

zákona o dani z nemovitých věcí, novelu některých zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého 

práva).  

 V této zprávě si Vás dovolujeme informovat o změnách projednávaných Poslaneckou sněmovnou a o 

dalších daňových a účetních aktualitách. 

NOVELA DANÍ Z PŘÍJMŮ ZÁKONEM O DĚTSKÉ SKUPINĚ 

Zákon o dětské skupině řeší novou zákonnou formu péče o předškolní děti, která je označena jako 

„dětská skupina“. Tento zákon projednala Poslanecká sněmovna již dříve, ale Senát ji vrátil 

s pozměňovacími návrhy řešícími „lesní školky“ apod. Nyní (23.9.2014) Poslanecká sněmovna 

pozměňovací návrhy Senátu odmítla a zákon o dětské skupině tak již jen čeká na podpis prezidenta a 

vyhlášení ve Sbírce zákonů, ke kterému by mělo dojít přibližně v polovině října. 

Zákon o dětské skupině novelizuje zákon o daních z příjmů ve věci: 

 daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele na péči o děti zaměstnanců,  

 osvobození nepeněžního příjmu zaměstnanců, pokud zaměstnavatel na své náklady zabezpečuje 

péči o děti svých zaměstnanců 

 zavádí slevu na dani z příjmů fyzických osob označenou jako „sleva za umístění dítěte“. 

Slevu uplatní rodič dítěte ve výši výdajů vynaložených na umístění dítěte v předškolním zařízení (v 

dětské skupině, ale např. i v mateřské školce). Výše výdajů se prokazuje potvrzením provozovatele 

předškolního zařízení (typicky mateřské školky), musí se jednat o výdaje na umístění dítěte 

(„školkovné“), nikoli tedy např. o výdaje na dopravu či stravu. Výše slevy je limitována na jedno dítě 

výší minimální mzdy (za rok 2014 tedy částkou 8 500 Kč na jedno dítě). Slevu je možné uplatnit již za 

období roku 2014 – zaměstnanec ji bude moci uplatnit u svého zaměstnavatele v ročním zúčtování 

daně za rok 2014 (při výpočtu zálohy na daň nelze poměrnou část slevy zohledňovat). 

Zákon o dětské skupině by měl být po podpisu prezidenta vyhlášen ve Sbírce zákonů přibližně do 

poloviny října. Zákon (včetně změny zákona o daních z příjmů) tedy ještě neplatí, ale v dané věci by 

měl být podpis prezidenta jen formální záležitostí. 

 

 

 

 



Sleva za umístění dítěte bude zákonem o daních z příjmů upravena následovně: 

§ 35bb Sleva za umístění dítěte 

1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za 

umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti 

předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako 

výdaj podle § 24. 

2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící 

domácnosti. 

3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z 

manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která 

nahrazuje péči rodičů. 

4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro 

zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené 

s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši 

minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“). 

5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění 

dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. 

Ke slevě za umístění dítěte se vztahuje toto přechodné ustanovení: 

§ 31 

Pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za 

umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období. 

Přechodné ustanovení znamená, že i když zákon nabude účinnosti až v průběhu října, může být za rok 

2014 uplatněna sleva ve výši výdajů uhrazených např. počátkem letošního roku. 

 

 

 

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO ROK 2015 

Ve středu 24.9.2014 poslanci schválili ve 3. čtení zásadní novelu zákona o daních z příjmů pro rok 

2015 (řada změn se však uplatní již pro období roku 2014). Tuto novelu ještě musí projednat Senát, 

ale vzhledem k politické situaci není pravděpodobné, že by Senát zákon v průběhu října neschválil. 

Prezident žádné výhrady k této novele nevyjádřil, takže nic nebrání tomu, aby novela mohla být 

počátkem listopadu vyhlášena ve Sbírce zákonů. 

Novela je médii popisována takto: 

 zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě (ze současných 13 404 na 15 804 Kč, tj. o 200 Kč 

měsíčně) a na třetí a další dítě (na 17 004 Kč, tj. o 300 Kč měsíčně) 

 zavedení možnosti uplatnit slevu na poplatníka u důchodců 

 řada dalších drobných změn. 

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti má pochopitelně zásadní rozpočtové dopady a proto byla tato 

novela přijata poměrně brzo a může být pro rodiče důležité. Pokud jde o slevu u důchodců, tak tuto 

novela nakonec vůbec neřeší – v průběhu legislativního procesu tuto záležitost totiž upravil Ústavní 

soud, a to dokonce již pro zdaňovací období roku 2014. 



Pod „řadou drobných změn“ se skrývá např.: 

 přibližně 300 bodů jednotlivých změn zákona o daních z příjmů. Novela např. zásadně omezuje 

daňovou podporu kapitálového životního pojištění, koncepčně mění pravidla zavedená 

v souvislosti se začleněním darů (bezúplatných plnění) do předmětu daní z příjmů (např. zcela 

nový pohled na daňové dopady bezúročných zápůjček a zavedení zvláštní úpravy pro bezúročné 

půjčky poskytované zaměstnancům) nebo zavádí úplné novinky (povinnost oznamování 

osvobozených příjmů pod sankcí ve výši až 15 % neoznámeného příjmu) 

 změna dalších 17 zákonů (např. zákona o rezervách, daňového řádu, předpisů o pojistném, 

zákona o zřízení jednoho inkasního místa) 

 v zákoně o rezervách novela zkracuje lhůtu pro možnost tvorby opravných položek dle § 8a ve 

výši 100 % z 36 měsíců na 30 měsíců 

 změny daňového řádu pro rok 2015 zákonem o zřízení jednoho inkasního místa (především 

zásadní rozšíření povinně elektronické formy daňových podání) novela doplňuje např. zavedením 

pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (pamatující i na nedodržení povinné 

elektronické formy daňového podání) atd. 

 v pojistném dochází ke sblížení vyměřovacích základů pro pojistné s vyměřovacím základem pro 

daň ze závislé činnosti. Příjemnou zprávou může být, že zatímco v komunikaci ve věcech daní se 

bude od příštího roku mnohem více používat elektronická komunikace (např. všechny subjekty se 

zpřístupněnou datovou schránkou budou muset komunikovat výhradně elektronicky), ve věcech 

sociálního zabezpečení novela povinnou elektronickou komunikaci ruší (měla se uplatnit např. u 

přehledů zaměstnavatelů o výši pojistného na sociální zabezpečení, u přehledů OSVČ atd.). 

 novela ruší většinu bodů zákona o zřízení jednoho inkasního místa – novela tak ruší jedno 

inkasní místo, které zákon o zřízení jednoho inkasního místa zatím formálně k 1.1.2015 zavádí 

(jedno inkasní místo by však stejně nemohlo být dle úpravy schválené v roce 2011 zavedeno, 

protože tato úprava byla mezitím  překonána daňovými změnami z konce roku 2013 přijatými 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva). Novela ruší i další, již překonané, body zákona o 

zřízení jednoho inkasního místa – např. osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických 

osob (podíly na zisku budou i v budoucnu nadále podléhat 15% srážkové dani). Novela ruší i ty 

body zákona o zřízení jednoho inkasního místa, s jejichž použitím od příštího roku Ministerstvo 

financí původně počítalo – např. nebude zrušeno osvobození „režijních jízdenek“ od daně ze 

závislé činnosti, nadále bude zachována nezdanitelná část základu daně ve výši příspěvků 

odborům. 

Novela zákona o daních z příjmů byla přijata s řadou pozměňovacích návrhů oproti vládní předloze – 

novela tak nakonec reaguje např. na rozhodnutí Soudního dvoru ve věci zdanění příjmů vyplácených 

prostřednictvím zahraničního zprostředkovatele zaměstnání (§ 6 odst. 2 se tak již nebude vztahovat 

na zprostředkovatele z jiných členských států), v důsledku pozměňovacího návrhu se zmírňují 

podmínka „zaúčtování do zdanitelných výnosů“ pro tvorbu opravných položek k pohledávkám. 

 

 

 

 

 

 

 



K novelám DPH 

Zákon o DPH čekají pro rok 2015 tři samostatné novely: 

 Novela měnící pravidla pro uplatnění daně u elektronicky poskytovaných služeb osobám 

nepovinným k dani usazeným v jiných členských státech. Tato novela již byla vyhlášena ve Sbírce 

zákonů pod č. 196/2014 Sb. Do nového systému zjednodušeného jednoho správního místa  (mini 

one stop shop) bude možné se registrovat již od 1.10.2014. Informace k této novele z dílny 

daňové správy naleznete zde. 

 Sazbová novela zákona o DPH zavádějící (od 1.1.2015) třetí sazbu dph (nazývá se druhou 

sníženou sazbou) ve výši 10 % pro dětskou výživu, léky (při projednávání byl přijat pozměňovací 

návrh rozšiřující 10% sazbu dph i na veterinární léčiva) a knihy a zároveň rušící sjednocení sazeb 

DPH na 17,5 % (toto sjednocení bylo přijato v předchozím volebním období s účinností od 

1.1.2016). Tato novela byla schválena ve třetím čtení dne 24.9.2014 a po projednání Senátem a 

podpisu prezidenta by měla být vyhlášena ve Sbírce zákonů počátkem listopadu – když už se tedy 

daňový systém komplikuje, tak alespoň s poměrně velkým časovým předstihem před koncem 

roku. 

 Tzv. technická novela zákona o DPH přinášející velké množství důležitých změn od 1.1.2015, ale i 

od 1.1.2016. Tuto novelu by měla Poslanecká sněmovna projednat v prvém čtení na probíhající 

zářijové schůzi a ve třetím čtení by měla být schválena na říjnové schůzi. Návrh novely např. od 

1.1.2015 rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti (např. na dodání mobilních 

telefonů, tabletů, ale např. i obilovin či cukrové řepy) a zavádí tzv. mechanismu rychlé reakce 

(aby mohla vláda nařízením operativně u plnění, která identifikuje jako riziková, se souhlasem EU 

operativně nařídit uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u rizikových plnění). Návrh dále 

např. mění pravidla pro uplatnění DPH u převodu a pronájmu nemovitých věcí (týká se např. 

uplatnění dph u převodu „stavebních pozemků“). Návrh pro rok 2015 zachovává limit pro 

povinnou registraci k DPH 1 mil. Kč (dle zatím platné úpravy se k 1.1.2015 snižuje na 750 tis. Kč). 

Návrh zavádí od 1.1.2016 kontrolní hlášení, čímž by došlo k značnému zvýšení administrativní 

zátěže všech plátců dph resp. jejich účetních.  

DALŠÍ NOVINKY 

Poslanecká sněmovna by na probíhající schůzi měla v prvém čtení projednat novelu zákona o dani z  

nemovitých věcí, která je sice poměrně rozsáhlá, ale běžnou praxi by nijak výrazně zasáhnou neměla 

– tato novela by např. měla zjednodušit uplatnění koeficientu 1,20 resp. 1,22 při stanovení základu 

daně u jednotek (ve většině případů by se uplatnil koeficient 1,22) nebo zrušit pokutu za opožděné 

podání daňového přiznání na nižší daňovou povinnost. 

Poslanecká sněmovna by na probíhající zářijové schůzi měla v prvém čtení projednat také návrh 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva. 

Tato novela není nikterak rozsáhlá (mění zákon o soudních poplatcích, zákon o soudních poplatcích, 

občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních, soudní řád správní. Tato novela reaguje na 

možnost notářů provádět přímé zápisy do veřejných rejstříků, a to bez spoluúčasti soudu. Cílem 

novely je, aby poplatníkem poplatku za zápis byla osoba, které se zápis týká (např. s.r.o., jehož údaje 

v obchodním rejstříku by byly zápisem měněny) a nikoli notář – notář by byl v postavení plátce. Podle 

návrhu by se příslušný poplatek (za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem) 

platil v nižších částkách, než standardní poplatek za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného 

rejstříku - za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 8 000 Kč (místo 12 000 Kč), za 

http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop


první zápis jiné osoby (např. s.r.o.) 2 700 Kč (místi standardních 6 000 Kč) a za zápis změn či doplnění 

1 000 Kč (místo standardních 2 000 Kč). 

Podle parametrů o průměrné mzdě předložených Ministerstvem práce a sociálních věcí v návrhu 

příslušné vyhlášky by průměrná mzda v roce 2015 měla činit 26.611 Kč, např. hranice pro solidární 

zvýšení daně za rok 2015 by tak činila 1.277.328,- Kč. 

V nejbližších dnech by měla být pod číslem 199/2014 Sb. vyhlášena novela prováděcí vyhlášky 

k zákonu o oceňování majetku, která by měla přiblížit (např. u stavebních pozemků) administrativní 

ocenění reálným tržním cenám. 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY 

Již na říjen pro Vás připravujeme přednášku věnovanou aktuálním problémům s.r.o., která se 

uskuteční v Brně 14.10. a v Praze 21.10.2014 (SRO v praxi). Daňovým a účetním souvislostem nového 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích se věnuje přednáška pořádaná v Praze dne 

6.10.2014 společností Notia (více zde). 

Na 11.11. 2014 jsme pro Vás připravili přednášku věnovanou běžným otázkám obchodního práva 

podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (Obchodní právo v novém 

občanském zákoníku). 

Dále Vás zveme na přednášky Daňové novinky 2015 a na samostatné přednášky věnované podrobněji 

jednak změnám v DPH (DPH 2015), jednak v daních z příjmů a pojistném (Daně z příjmů a pojistná 

2015). Souhrnná přednáška  Daňové novinky 2015 je určena těm, kteří mají na účetnictví a daně 

odborníky a potřebují si jen udržet ekonomický přehled, nebo jako úvod či zopakování informací ze 

samostatných přednášek; navíc tato přednáška stručně seznámí i se změnami dalších předpisů (např. 

daňového řádu, zákona o dani z nemovitých věcí, předpisů soukromého práva). 

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

  

Pěkné dny přejí 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         25.9.2014 
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