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ZMĚNY OD 1.1.2015 

Přehled 
Daně z příjmů 

 novela č. 267/2014 Sb., jejím obsahem též novela zákona o rezervách 

 nový formulář prohlášení k dani (vzor 24) – odstupňovaná výše daňového zvýhodnění na dítě atd. 

 měly by se začít objevovat výklady včetně nového pokynu D-6, přehled změn v DPFO a DPPO 
zveřejněn na: 
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2014 

 drobná změna novelou zákona o vojácích č. 332/2014 Sb. od 1.7.2015 (§ 6 odst. 9 písm. m)) 

 projednává se novela z. o investičních pobídkách (od 1.1.2015 se nestihla) měnící i ZDP, 
Poslanecká sněmovna by mohla schválit v lednu 2015. 

DPH 

 novela č. 196/2014 Sb. reagující na nová EU pravidla pro stanovení místa poskytnutí vybraných 
služeb (dle § 10i ZDPH) osobám nepovinným k dani a zavádějící zjednodušené jedno správní 
místo (tzv. mini one stop shop - MOSS) 

 sazbová novela č. 262/2014 Sb. – především zavedení 10% sazby daně pro nezbytně nutnou 
dětskou výživu, léky a knihy 

  „technická“ novela ZDPH č. 360/2014 Sb., která dále rozšiřuje možnost použití režimu přenesení 
daňové povinnosti. Novela opět mění pravidla pro uplatnění DPH u převodu a pronájmu 
nemovitých věcí, avšak až od 1.1.2016. Novela pro rok 2015 zachovává limit pro povinnou 
registraci k DPH 1 mil. Kč,  od 1.1.2016 zavádí kontrolní hlášení (obdoba slovenského 
kontrolného výkazu).  

 rozšíření uplatnění RPDP je obsahem prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (k rozšíření 
dojde nakonec především od 1.4.2015). 

Daň z nemovitých věcí 

 novela zákona o dani z nemovitých věcí, který především reaguje na změny právní úpravy přijaté 
od 1.1.2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva – např. uplatnění koeficientu 1,22 resp. 
1,20 při stanovení základu daně u jednotek. Schváleno s účinností odloženou na 1.1.2016, Senát 
22.12.2014 vrátil s pozměňovacími návrhy - týkají se zachování současné úpravy zdanění rybníků 
(dani zatím podléhají rybníky „sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb“; nově by to 
podle textu původně schváleného Poslaneckou sněmovnou měly být rybníky „užívané pro chov 
ryb za účelem podnikání“) a odpuštění pokuty za opožděné tvrzení daně na nižší daňovou 
povinnost (Senát navrhuje uspíšit účinnost z 1.1.2016 na den vyhlášení ve Sbírce zákonů). O 
konečné podobě by měla Poslanecká sněmovna rozhodnout v lednu. 

 nová vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. 

Daň silniční 
Drobná nepodstatná změna zákona o dani silniční novelou ZDP č. 267/2014 Sb. Daňová povinnost 
podle § 8 vzniká resp. zaniká v měsíci splnění resp. pominutí skutečnosti „tuto povinnost zakládající“ 
– do 31.12.2014 se jednalo o skutečnosti „uvedené v § 2 odst. 1 a 2“; změna souvisí s tím, že předmět 
daně je vymezen § 2, který do 31.12.2013 obsahoval pouze odst. 1 a 2 a od 1.1.2014 byl rozšířen o 
další dva odstavce aniž by byla provedena k 1.1.2014 odpovídající legislativně technická změna v § 8. 

Daň z nabytí nemovitých věcí 

 zákonné opatření č. 340/2013 Sb. beze změny 

 oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. novelizována od 1.10.2014 vyhláškou č. 199/2014 Sb. 
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Daňový řád 

 zákonem č. 344/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa – zejména povinnost „elektronické 
komunikace“ dle § 72 odst. 4 

 novelou ZDP č. 267/2014 Sb. – např. (více na str. 18) 
 do daňového řádu nově zavedená pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle 

§ 247a,  
 zavedení úroku z daňového odpočtu dle § 254a, 
 možnost prominutí některého příslušenství. 

Pojistná 
Novela ZDP č. 267/2014 Sb. přinesla od 1.1.2015: 

 nové vymezení vyměřovacích základů zaměstnanců (sociální i zdravotní pojištění) -odměny podle 
zákona o vynálezech nově vstupují do vyměřovacích základů, odstupné, na které vznikl nárok 
podle zvláštních právních předpisů (dosud poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů), 
nadále mimo vyměřovací základy 

 zrušena povinnost elektronické komunikace v oblasti nemocenského resp. sociálního pojištění 

 drobná změna u zdravotního pojištění při souběhu dohod o provedení práce resp. o pracovní 
činnosti (týká se souběhu více dohod u jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci a odměn 
zúčtovaných po jejich skončení) 

 strop vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění zrušen trvale (původně se měl 
k 1.1.2016 obnovit). 

Úrazové pojištění zaměstnanců 
Zákonem č. 182/2014 Sb. byla odložena účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců na 1.1.2017. Pojistné se nadále hradí dle vyhlášky č. 487/2001 Sb. 

Jedno inkasní místo: 

 zatím se nekoná, 

 novela ZDP č. 267/2014 Sb. zrušila odvod z úhrnu mezd, převedení odvodů pojistného na sociální 
pojištění a pojistného na zdravotní pojištění pod daňovou správu, změny vyměřovacích základů 
pro pojistné u OSVČ atd, 

 zákon č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, nebyl zrušen a několik ustanovení 
tohoto zákona k 1.1.2015 nabylo účinnosti - v ZDP především snížení sazby DPPO pro penzijní 
společnosti z 5 % na 0 % (§ 21 odst. 3)  

DPFO: 

 v roce 2015 nadále superhrubá mzda a solidární zvýšení daně,  

 náhrada superhrubé mzdy standardní progresivní sazbou daně by měla být navržena od 1.1.2016 

 „registrační pokladny“ (elektronická evidence tržeb) by měly být navrženy od 1.1.2016. 

DPPO: 

 nadále obecná sazba 19 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


