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BDO BULLETIN 
leden 2013 
Konec loňského roku přinesl velké množství 

legislativních změn platných z převážné části 

již od 1.1.2013. Zde přinášíme jejich stručný 

přehled. 

 

Daň z přidané hodnoty 

V návaznosti na informace uvedené v našem 

předchozím Bulletinu  2012/2 o plánovaných 

změnách v oblasti daně z přidané hodnoty 

předkládáme nyní informaci o nejdůležitějších 

změnách schválených zákonem č. 500/2012 

Sb.: 

 

Rozšířená úprava ručení a zavedení pojmu 

"nespolehlivý plátce": 

- nové ručení odběratelů za daň 

neodvedenou dodavatelem, pokud bude 

plnění uhrazeno na účet, který není 

zveřejněn správcem daně, bude 

uplatňováno od 1.4.2013 

- institut nespolehlivého plátce = plátce, 

který závažným způsobem poruší své 

povinnosti vztahující se ke správě daně 

(tato informace bude zveřejňována 

správcem daně). Pokud se podnikatel 

rozhodne obchodovat s plátcem, který 

bude uveden jako nespolehlivý plátce, 

bude automaticky ručit za nezaplacenou 

daň ze zdanitelného plnění, které od 

takového plátce přijme. 

 

Registrace, oznámení a zveřejnění 

registračních údajů 

- zachování limitu pro povinnou registraci 

1 000 000 Kč, plátcem se osoba povinná 

k dani stává už k prvnímu dni druhého 

měsíce následujícího po měsíci, v němž 

obrat překročila (snížení povinného limitu 

na 750 tis. Kč se odložilo nejdříve na 

1.1.2014) 

- při nesplnění registrační povinnosti bude 

plátce registrován zpětně ke dni vzniku 

plátcovství 

- úprava dobrovolné registrace tuzemských 

i neusazených osob povinných k dani – 

plátcem se stávají až datem oznámení 

rozhodnutí (nemohou si stanovit datum, 

od kdy chtějí být registrováni) 

- nový povinný registrační údaj - čísla všech 

účtů, které jsou používány pro 

ekonomickou činnost vč. možnosti určit, 

která čísla účtů budou zveřejněna 

správcem daně; již registrovaní plátci 

jsou povinni do 2 měsíců od účinnosti 

novely nahlásit všechny své účty a určit, 

které chtějí zveřejnit. Pokud tak neučiní, 

správce daně zveřejní jimi v rámci 

registrační povinnosti nahlášené účty 

- vymezení okruhu správcem daně 

zveřejňovaných údajů z registru plátců a 

identifikovaných osob - DIČ, název, sídlo a 

číslo/čísla bankovních účtů  

- nová úprava zrušení registrace z moci 

úřední – správce daně za určitých 

podmínek musí zrušit registraci plátce 

(dosud mohl, ale nemusel) 

- změna podmínek pro zrušení registrace na 

žádost 

- změna podmínek pro to, kdy se osoba 

stává osobou identifikovanou a kdy má 

tato osoba povinnost přiznat daň nebo 

podat souhrnné hlášení (nemá povinnosti 

stanovené pro plátce) – přiznání bude 

podávat pouze, vznikne-li jí povinnost. 

 

Zdaňovací období, sazby daně 

- zdaňovacím obdobím je nově kalendářní 

měsíc a upravuje se možnost přechodu na 

čtvrtletní zdaňovací období; podle 

přechodných ustanovení se čtvrtletní 
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plátci registrovaní v posledním čtvrtletí 

roku 2012 od účinnosti novely stávají 

měsíčními plátci, již dříve registrovaní 

čtvrtletní plátci mohou zůstat i nadále 

čtvrtletními plátci 

- zvýšení sazeb daně o jeden procentní bod 

na 15% a 21% 

- přesunutí některých položek ze snížené do 

základní sazby daně (dětské pleny, 

některé zdravotnické prostředky). 

 

Daňové doklady – vystavování, náležitosti, 

uchovávání 

- zrovnoprávnění listinné a elektronické 

podoby daňového dokladu 

- za údaje je zodpovědný ten, kdo 

uskutečňuje plnění (a to i v případech 

zmocnění k vystavení) 

- uvedení „vystaveno zákazníkem“ 

v případech zmocnění k vystavení 

daňového dokladu 

- uvedení „daň odvede zákazník“ je-li 

osobou povinnou přiznat daň osoba, pro 

kterou je plnění uskutečňováno 

- v případech „reverse-charge“ není nutné 

uvádět sazbu daně 

- zjednodušený daňový doklad je možný i u 

bezhotovostních plateb do 10  tis. Kč 

- zrušení povinnosti doplňování údajů přímo 

na daňovém dokladu -> povinnost doplnit 

některé údaje se přesouvá do záznamní 

evidence. 

Dále připomínáme některá již dříve platná 

ustanovení: 

o uvedení odkazu na ustanovení zákona 

nebo předpisu EU, je-li uskutečněné 

plnění osvobozeno 

o uvedení výše daně v české měně 

o uchovávání daňových dokladů po dobu 

10 let od konce zdaňovacího období, 

v němž se plnění uskutečnilo. 

 

 

Ostatní změny a úpravy 

- úprava vymezení předmětu daně v §2 

(pozitivní vymezení), úprava vynětí 

z předmětu daně §2a (negativní vymezení) 

a možnost volby předmětu daně §2b 

- úprava místa pobytu, sídla a provozovny, 

nově vymezení osoby neusazené 

v tuzemsku a osoby osvobozené, 

upřesnění dalších pojmů jako např. 

dopravní prostředek, vklad podniku nebo 

dodání zboží s instalací 

- místo plnění v případě dlouhodobého 

nájmu dopravních prostředků osobě 

nepovinné k dani se určí podle místa, kde 

je zákazník usazen, resp. má bydliště či 

kde se obvykle zdržuje 

- rozšíření povinnosti přiznávat daň 

z plateb přijatých přede dnem uskuteční 

zdanitelného plnění i na plátce, kteří 

nevedou účetnictví  

- nová pravidla pro osvobození převodu 

staveb -> nově pětiletá lhůta od první 

kolaudace/ užívání s  možností 

dobrovolného zdanění po uplynutí této 

lhůty; podle přechodného ustanovení se 

bude týkat převodů staveb po 31.12.2012. 

- změny ve vracení daně zahraničním 

fyzickým osobám při vývozu zboží (platné 

od 1.4.2013). 
 

Daně z příjmů 

- zavedení „solidárního“ příplatku k dani 

z příjmů fyzických osob ve výši 7 % příjmů 

pro příjmy ze závislé činnosti resp. 

podnikání přesahující strop vyměřovacího 

základu (1.242.432,- Kč) pro pojistné na 

sociální pojištění 

- pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatelé) 

uplatňující výdaje procentem z příjmů 

o omezení uplatnění slev na manželku a 

daňového zvýhodnění na děti 

o omezení výdajového paušálu horní 

hranicí odpovídající příjmům 2 mil. Kč 
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- zvýšení „osvobozeného“ limitu pro 

příspěvky zaměstnavatele zaměstnancům 

na jejich penzijní spoření a životní 

pojištění (v úhrnu max. 30 tis. Kč) 

- odčitatelná položka za zaplacené 

příspěvky fyzické osoby na penzijní 

připojištění ve výši max. 12 tis. Kč nově 

z částky přesahující 12 tis. Kč 

- nemožnost uplatnění slevy na poplatníka 

u důchodců 

- zvýšení sazby srážkové daně pro 

nerezidenty z 15 % na 35 % 

 

Ostatní právní předpisy 

- Spuštění 2. důchodového pilíře (pojistné 

na důchodové spoření) přináší nové 

povinnosti jak pro zaměstnance 

(oznamovací vůči zaměstnavateli), tak pro 

zaměstnavatele (odvod záloh, měsíční 

hlášení o zálohách a roční vyúčtování). 

- Zjednodušení komunikace se správcem 

daně z nemovitostí v návaznosti na nové 

uspořádání daňové správy České republiky 

-> majitelé nemovitostí budou podávat 

pouze jedno daňové přiznání za všechny 

nemovitosti, které se nachází na území 

jednoho kraje a zároveň daň zaplatí 

v kraji jednou platbou. 

- Nové uspořádání daňové správy má za 

následek také: 

o změnu účtů správců daně, na něž jsou 

poukazovány platby jednotlivých 

daní.. více zde 

o zrušení stávajících datových schránek 

finančních úřadů a jejich nahrazení 

novými pro všechny nově vzniklé 

finanční úřady a všechna územní 

pracoviště. 

- Zvýšení sazby daně z převodu nemovitosti 

ze 3 % na 4 %. 

- Zrušení maximálního vyměřovacího 

základu pro pojistné na zdravotní 

pojištění. 

- Snížení vratky spotřební daně z tzv. 

zelené nafty pro zemědělce v roce 2013 

(zrušení vratky od roku 2014). 

- Zvýšení spotřební daně u tabákových 

výrobků. 

- K 16.3. 2013 nabude účinnosti směrnice 

evropského parlamentu a rady 2011/7/EU 

o postupu proti opožděným platbám v 

obchodních transakcích, přičemž novinkou 

je zejména zavedení maximální doby 

splatnosti pohledávek. Dobu splatnosti 

mezi podniky stanoví Směrnice 

standardně maximálně 60 dnů, při 

dodávkách orgánům státní moci 

standardně maximálně 30 dnů.  

Ustanovení směrnice budou zapracována 

do novely obchodního zákoníku, která 

vejde v platnost k 1.3.2013. Opožděné 

platby mohou být dle připravovaného 

nařízení vlády sankcionovány vyššími 

úroky z prodlení (namísto dnešní REPO + 7 

% zvýšení na REPO + 8 %). 

- Nové sazby cestovních náhrad -> pokles 

základní náhrady za 1 km jízdy osobním 

automobilem na 3,60 Kč. 

- Změny v oblasti stravného – mírné 

navýšení částek stravného při tuzemských 

pracovních cestách; zvýšení zahraničního 

stravného na Slovensko -> nově 35€/den. 

 

Nový pokyn GFŘ D-10 v oblasti 

převodních cen mezi spřízněnými 

osobami  

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo 

pokyn v zájmu zajištění jednotného 

uplatňování daňových právních předpisů při 

hodnocení služeb poskytovaných mezi 

spřízněnými osobami. Cílem je snížit 

administrativní nároky na daňové subjekty při 

prokazování správnosti nastavení převodních 

cen u vybraných služeb. 
 

Další informace Vám rádi poskytneme na telefonních 

číslech: 603 442 554, 739 436 616   

e-mail: pechmannova@bdofinkonsult.cz, 
hruby@bdofinkonsult.cz 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16801.html
mailto:pechmannova@bdofinkonsult.cz
mailto:hruby@bdofinkonsult.cz

