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Terminologické změny v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva se dotýkají takřka 

všech daňových zákonů. Koncepčních změn je však již podstatně méně a jejich přijetí bylo 

však potvrzeno až v prosinci 2013.  Toto je přehled těch nejdůležitějších:  

1. Daň z příjmů právnických osob 

1.1 Ztráty z prodejů pozemků 

Ztráty z prodejů pozemků jsou od roku 2014 daňově uznané. 

1.2 Zdanění investičních fondů a dividend 

Nemění se zdanění investičních fondů a dividend. Návrhy na snížení zdanění a 

osvobození dividend nakonec neprošly legislativním procesem. 

2. Daň z příjmů fyzických osob 

2.1 Prodeje cenných papírů 

Prodlužuje se časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů fyzickými 

osobami ze šesti měsíců na tři roky. Zároveň se zavádí roční limit pro osvobození 

těchto příjmů ve výši 100 tisíc Kč. 

2.2 Daň darovací a dědická 

Daň darovací a dědická byla nahrazena daní z příjmů. Pro rok 2014 tak platí 

jednotná výše daně 15%. To znamená výhodnější zdanění například při dědění od 

vzdálenějších příbuzných či nepříbuzných osob. 

2.3 Zaměstnanci, kteří platí „solidární“ daň, musí podávat daňové přiznání 

Zaměstnanci, jejichž příjem alespoň v jednom měsíci přesáhne hranici čtyřnásobku 

průměrné mzdy (103 536 Kč), musí podávat přiznání, i když nemají jiné příjmy než 

ze zaměstnání. 

2.4 Vyšší limit pro autorské honoráře a příležitostné příjmy 

Autorské honoráře, které nepřesáhnou měsíčně u jednoho plátce daně částku 10 

000 Kč (původně 7 tisíc Kč), se nadále zdaňují srážkovou daní.  

Limit pro osvobození příležitostných příjmů se zvyšuje z 20 tisíc na 30 tisíc Kč 

ročně. 
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2.5 Zvýšení limitu pro dobročinné dary fyzických osob 

Fyzické osoby mohou odečítat uznané dary až do výš 15% základu daně. 

2.6 Nezdanitelné částky a slevy u nerezidentů 

Nová úprava komplikuje možnost odečíst nezdanitelné části základu daně a uplatnit 

některé daňové slevy u osob, které nejsou rezidenty v ČR, přesto že v ČR zdaňují 

příjmy. U nerezidentů z EU se pro uplatnění nároku vyžaduje potvrzení zahraničního 

správce daně na tiskopisu vystaveném českými úřady. Nerezidenti ze třetích zemí 

mají nárok jen na základní slevu. 

3. Daň z nabytí nemovitých věcí 

Daň z nabytí nemovitých věcí nahradila daň z převodu nemovitostí. Základní 

principy aplikace daně a sazba daně ve výši 4% z kupní ceny se však nezměnila. 

Nový zákon již nevyžaduje nezbytně vypracování znaleckého posudku, protože se 

kupní cena může porovnávat s cenou podle evidence správce daně (tzv. směrnou 

hodnotou). Než však budou k dispozici zkušenosti s aplikací směrné hodnoty 

správci daně, může být vypracování posudku znalcem stále jistější variantou při 

stanovení výše daně.   

Poplatníkem daně je i nadále převodce (nabyvatel je v takovém případě stále 

ručitelem). Strany se však mohou nově výslovně dohodnout, že poplatníkem daně je 

nabyvatel. Převodce pak již za uhrazení daně neručí. 

4. DPH 

4.1 Ručení za odvod DPH odběratelem 

Po několika odsunutí účinnosti nyní platí, že odběratel ručí za odvedení daně DPH 

dodavatelem. To platí tehdy, pokud provedl úhradu za služby či zboží 

bezhotovostně na jiný účet, než který má dodavatel zveřejněný v registru plátců 

DPH a pokud zároveň úplata přesáhla 700 tisíc Kč. Osoby odpovědné za platby by 

proto měly důsledně kontrolovat bankovní účty, na které dodavatelům provádějí 

platby. Čísla účtů je možné kontrolovat např. na tomto odkazu: 

 

http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1&id=1&pocet=2&poc_dic=1&

OK=Zobraz 

4.2 Povinná elektronická podání 

Od roku 2014 (i za poslední zdaňovací období roku 2013) musí být podáno přiznání 

k DPH pouze elektronicky, výjimku tvoří fyzické osoby s obratem do šesti milionů 

korun, které nadále mohou podávat přiznání osobně či poštou. 

 

http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1&id=1&pocet=2&poc_dic=1&OK=Zobraz
http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1&id=1&pocet=2&poc_dic=1&OK=Zobraz
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4.3 Většina převodů pozemků je od roku 2014 zdaněna DPH 

Převod pozemků nyní nepodléhá DPH (je osvobozen) pouze pokud: 

 na pozemku není stavba spojená se zemí pevným základem, a 

 na pozemku nejsou inženýrské sítě, a 

 k pozemku není vydáno platného a účinné stavebního povolení nebo udělení 

souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

V případě pozemků, na kterých stojí stavba, se převod zdaňuje podle režimu DPH 

stavby a to i v případě, že se převádí jen pozemek a nikoliv stavba (i podle NOZ 

existují výjimky, kdy zůstává vlastnictví odděleno). 
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné 

zvláštní okolnosti, finanční situace či zvláštní 

požadavky adresátů. Jeho adresáti by si proto 

měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby 

k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení 

tohoto materiálu nemůže společnost bpv Braun 

Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či 

spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit 

přesnost a úplnost informací zde obsažených a 

nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání 

nebo zdržení se konání na základě informací 

obsažených v tomto materiálu. 
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