
Přijímání daňových změn pro rok 2015 vrcholí 

Pro rok 2015 dochází k celé řadě daňových změn, zejména v oblasti daní z příjmů a dph. Daně 

z příjmů mění novela zákona o daních z příjmů (novelizuje i celou řadu dalších souvisejících předpisů), 

která byla  včera 6.11.2014 podepsána prezidentem a čeká tak již jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů 

(během jednoho až dvou týdnů). Kromě změn vycházejících z koaliční smlouvy (např. zvýšení 

daňového zvýhodnění na dítě, omezení výdajových paušálů pro živnostníky, oznamování 

osvobozených příjmů jako opatření proti daňovým únikům) novela obsahuje celou řadu důležitých 

změn (novela obsahuje přibližně 300 bodů změn) týkajících se běžné praxe – např. posuzování 

bezúročných zápůjček včetně zvláštního řešení pro zaměstnance (u těch bude osvobozeno 

zvýhodnění z bezúročné zápůjčky, pokud úhrn jistin od jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 300 tis. 

Kč. 

V oblasti dph dochází od 1.1.2015 také k velkému množství dílčích změn, které jsou rozděleny celkem 

do 3 novel. První již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12.9.2014 pod č. 196/2014 Sb. a v souvislosti se 

změnou místa poskytování některých služeb osobám nepovinným k dani (např. poskytnutí práva 

k užití antivirového programu elektronickou cestou konečnému spotřebiteli) zavádí systém jednoho 

správního místa (mini one stop shop označovaný jako „MOSS“).  

Druhá novela je tzv. sazbová, která zavádí pro příští rok 10 % sazbu dph pro knihy, léky a dětskou 

výživu – tato novela je ve stejném stadiu legislativního procesu jako výše uvedení novela zákona o 

daních z příjmů, tj. čeká již jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Přeřazování jednotlivých položek do 

příslušných sazeb dph je velice oblíbená činnost poslanců, což se ukázalo i dnes, když poslanecká 

sněmovna přijala v rámci další novely pozměňovací návrh rozšiřující okruh zboží v 10% sazbě o 

některé mlýnské výrobky, o slad a o upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě 

potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku. 

Třetí novelu dnes schválila Poslanecká sněmovna – tato např. rozšířuje uplatnění režimu přenesení 

daňové povinnosti, mění uplatnění daně u převodu pozemků a staveb, zachovává současnou 

hranici dph pro povinnou registraci 1mil. Kč (nedojde tedy ke snížení limitu na 750 tis. Kč). 

V důsledku přijetí pozměňovacího návrhu tato novela rozšíří okruh zboží podléhající 10% sazbě dph 

(viz výše). Tuto novelu ještě bude muset potvrdit Senát, ale vzhledem k legislativním lhůtám a složení 

Senátu je téměř jisté, že Senát potvrdí dnes schválené znění této třetí novely. 

Poslanecká sněmovna např. schválila vládní návrh změn podmínek pro uplatnění osvobození dodání 

pozemků či staveb (např. se poměrně významně mění množina pozemků, jejichž převod bude zdaněn 

jakožto převod pozemků stavebních). Pokud novelu ještě nezmění Senát (což je nepravděpodobné), 

bude osvobození dodání nemovité věci upraveno takto: 

 

 

 

 

 

 

  



§ 56 Dodání nemovité věci 

1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který  

a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a  

b) není stavebním pozemkem. 

2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém 

a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a  

1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této 

stavby, nebo,   

2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, 

nebo 

b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle 

stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. 

3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let 

a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně 

dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo  

b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního 

zákona v souladu  

1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,  

2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal 

jejich užívání, nebo 

3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně 

dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. 

4. Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 

a)  stavba pevně spojená se zemí, 

b)  jednotka,  

c)  inženýrská síť, 

d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, 

e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením, 

f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. 

5. Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané 

nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze 

tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného 

plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného 

plnění základ daně podle § 36.  

Kromě změn pro rok 2014 byl aktuálně změněn zákon o daních z příjmů zákonem o dětské skupině, 

když 3.11.2014 Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto tohoto zákona – tento zákon již 

pro období roku 2014 zavádí tzv. školkovné,  tj. slevu na dani ve výši výdajů za umístění dítěte typicky 

v mateřské školce (provozované v režimu školského zákona nebo provozované v režimu 

živnostenského zákona, tedy i v soukromé mateřské školce) ve výši až 8 500 Kč za rok 2014 na jedno 

vyživované dítě. 

 



„Školkovné“ zákon nazývá slevou za umístění dítěte a upravuje ji v  § 35bb zákona o daních z příjmů 

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. 

Do zákona o daních z příjmů jsou vkládány doprovodné změny umožňující např. zaměstnanci uplatnit 

slevu u svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování daně. Podle § 31 zákona o dětské skupině 

bude možné slevu uplatnit již za rok 2014. Zákon o dětské skupině obsahuje i další změny, které se 

týkají daňového posuzování nákladů na provoz zařízení péče o děti předškolního věku – např. bude 

daňově uznatelná ztráta u zaměstnavatele z provozu tohoto zařízení. 

Pěkné dny přejí 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         7.11.2014 

 

UPOZORNĚNÍ: INFORMACE O AKTUÁLNÍCH PŘEDNÁŠKÁCH VĚNOVANÝCH DAŇOVÝM ZMĚNÁM 

NALEZNETE ZDE. PŘEDNÁŠKU NA TÉMA DAŇOVÝCH NOVINEK 2015 MŮŽETE NAVŠTÍVIT TAKÉ VE 

SPOLEČNOSTI NOTII JIŽ 14.11.2014 – VÍCE INFORMACÍ ZDE, VE STUDIU W DNE 18.11.2014 

(PODROBNOSTI ZDE). 

Nemáte-li zájem o zasílání obdobných informací, odhlašte se prosím zde. 
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