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D A Ň O V Á  I N F O R M A C E 
Změny daňových zákonů od 1.1.2013 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                          
Dne 27.prosince 2012 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 500/2012 Sb., kterým byly 
provedeny změny daňových zákonů účinné ve většině případů od 1.1.2013, i když některé 
další vyhlášené změny mají účinnost až v dalších letech 2014 – 2016. 
 
Pro rychlejší orientaci v uvedených změnách byl zpracován následující stručný přehled 
zásadních změn daňových zákonů vč. zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
 
Daň z příjmu (ZDP) 
 

− Zavedeno omezení výdajových paušálů uplatňovaných dle § 7/7 a § 9/4 ZDP na 
maximální  částky 800 tis. Kč (u paušálu ve výši 40 %) a 600 tis. Kč (u paušálu ve 
výši 30 %). 

Toto omezení se  týká pouze poplatníků, kteří podnikají na základě jiných oprávnění než 
živnostenských listů (např. daňoví poradci, lékaři, advokáti, znalci, tlumočníci apod.) 
Omezení se netýká osob podnikajících na základě vydaných živnostenských listů, kteří 
uplatňují paušální výdaje ve výši 60 % nebo 80 %. 
  
Pokud by však kterýkoliv poplatník uplatňoval u dílčího základu daně z podnikání (§  7 ZDP) 
nebo z pronájmu (§ 9 ZDP) výdaje paušálem, a součet  těchto dílčích základů daně by byl 
vyšší než 50%  celkového základu daně, nemůže tento poplatník uplatňovat snížení daně na 
vyživovanou manželku ani daňové zvýhodnění na děti. 
 
 

− Zaveden nový institut „Solidární zvýšení daně“ ve výši 7 % z částky přesahující 
součet příjmů ze závislé činnosti, příp. součtu příjmu ze závislé činnosti a dílčího 
základu daně z podnikání dle § 7 ZDP, a 48násobkem průměrné mzdy. 

Průměrná mzda pro  rok 2013 je stanovena ve výši 25 884,- Kč, 48násobek tedy činí částku 1 
242 432,- Kč, z toho průměrný měsíční výdělek pro posouzení uplatnění solidárního zvýšení 
daně činí 103 536,- Kč. 
V návaznosti na zavedení solidárního zvýšení daně upravují se některé postupy i při výpočtu 
záloh v návaznosti na solidární zvýšení daně. 
 
            Byla zavedena povinnost podání přiznání k dani z příjmu  u těchto poplatníků, u              
            kterých bude uplatněno nově zavedené solidární zvýšení daně. 
 
Toto solidární zvýšení daně má platit podle současně platných zákonů v období let 2013 až 
2015 a od 1.1.2016 je současným zákonem č. 500/2012 Sb. toto solidární zvýšení daně 
zrušeno. 
  
 
 

− Byla zrušena možnost uplatnění slevy na dani u poplatníka daně z příjmu , který 
ke dni 1. ledna příslušného zdaňovacího období pobírá starobní důchod. 



 
Toto omezení v uplatnění slevy na poplatníka u poživatelů starobních důchodů má platit 
podle současně platných zákonů v období let 2013 až 2015 a od 1.1.2016 je současným 
zákonem č. 500/2012 Sb. toto omezení pro poživatele starobního důchodu zrušeno. 
 

− Nově byla zavedena zvláštní sazba daně (srážková daň) dle § 36 ZPD ve výši 35 % 
pro poplatníky, kteří dosahují příjmy ze zdrojů na území ČR a tito poplatníci nejsou 
daňovými rezidenty členského státu EU nebo jiného státu, se kterým má ČR 
uzavřenou účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění 

             
 
Daň z přidané hodnoty (ZDPH) 
 

 Zavádí se nová výše základní sazby DPH ve výši 21% a nová výše snížené sazby 
DPH ve výši 15%. 

            Tyto nově stanovené sazby DPH mají má platit podle současně platných zákonů v      
            období let 2013 až 2015 a od 1.1.2016 je současným zákonem č. 500/2012 Sb.   
            schváleno zavedení jednotné sazby DPH ve výši 17,5 %. 
 

���� Dále byly zákonem 500/2012 Sb. provedeny některé drobné technické úpravy týkající 
se možnosti zaokrouhlování vypočtené DPH (viz změna § 37/1 ZDPH) a dále výpočtu 
základu daně a DPH v případě, že povinnost přiznat daň již vznikla před uskutečněním 
zdanitelného plnění (viz nové ustanovení § 37a ZDHP). 

 
���� Došlo rovněž ke změně ve struktuře příloh zákona o DPH a ke změnám v obsahu 

přílohy č. 3 o zboží, které podléhá snížené sazbě DPH (dříve příloha č. 1 ZDPH). Do 
snížené sazby DPH již nebyly zařazeny např. dětské pleny. 

 
Upozorňujeme, že kromě změn zákona o DPH provedených citovaným zákonem 500/2012 
Sb. byla provedena další novela (technická novela) zákona o DPH zákonem č. 502/2012 Sb. 
Těmto rozsáhlým změnám bude věnován samostatný materiál – elektronický informační 
servis. 
 
 
Daň z převodu nemovitostí (ZDPN) 
 

���� V oblasti daně z převodu nemovitostí, která je součástí zákona č. 357/1992 Sb. o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů se 
zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí na 4 %. 

 
Tato zvýšená sazba daně z převodu nemovitostí se uplatní u těch případů, kdy skutečnosti 
rozhodné pro stanovení daně z převodu nemovitostí nastaly až po 1.1.2013, tj. kdy návrh na 
vklad do Katastru nemovitostí byl na příslušný katastr podán po uvedeném datu. 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecné zdravotní pojištění 
 
V zákoně č. 592/1992 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů 
bylo doplněno nové ustanovení § 3d, podle kterého nebude možno v letech 2013 – 2015 
uplatňovat v oblasti zdravotního pojištění příslušná ustanovení o tzv. maximálním 
vyměřovacím základu pro výpočet pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. 
 
V uvedených letech 2013 – 2015 nebude maximální vyměřovací základ pro pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění limitován a toto pojistné bude hrazeno ze skutečného 
vypočteného vyměřovacího základu bez omezení. 
 
 
 
                                                                                           
Ing.Vladimír Šretr – daňový poradce 
 
         
V Ústí nad Labem 9. 1. 2013 
 
 
 
 
 
 
 


