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D A Ň O V Á  I N F O R M A C E 
Daňový systém v roce 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                          
Solidární zvýšení daně a povinnost podat daňové přiznání u daně z příjmu fyzických 
osob 
 
Poprvé za zdaňovací období roku 2013 bude uplatněno tzv. solidární zvýšení daně ve výši 7% 
z částky přesahující čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního 
pojištění. 
 
Upozorňujeme všechny poplatníky daně z příjmu fyzických osob, jejichž hrubý roční příjem 
za rok 2013 přesáhl částku 1 242 432,- Kč, tj. v průměru 103 536,- Kč měsíčně, na 
povinnost podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob samostatně, i kdyby jediným 
zdrojem těchto příjmů byl příjem ze závislé činnosti (zaměstnání). V těchto případech nemůže 
zaměstnavatel za tohoto zaměstnance provést roční zúčtování daně ze závislé činnosti a 
fyzická osoba-zaměstnanec musí samostatně zpracovat a předložit daňové přiznání k DPFO 
na základě potvrzení o zdanitelných příjmech, které pro tento účel vystaví zaměstnavatel. 
Zaměstnavatel nesmí provést roční zúčtovaní daně ze závislé činnosti za zaměstnance ani 
v případě, kdy alespoň v jednom měsíčním zdaňovacím období roku 2013 byla zvýšena u 
zaměstnance záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti o solidární zvýšení daně. 
Uvedený postup vyplývá z ustanovení § 38g odst. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu 
v platném znění. Tento postup bude uplatňován dle platného znění zákona o daních z příjmu 
při vypořádávání daňových povinností fyzických osob za léta 2013 – 2015. 
Závěrem upozorňujeme, že výše příjmů podléhajících tzv. solidárnímu zvýšení daně, může 
být dle zákona v dalších letech změněna podle výše dosažené průměrné mzdy dle zákona 
upravujícího sociální pojištění v ČR. 
 
 
Stručný přehled některých základní změn daňových zákonů od roku 2014 
 
 
Zákon o daních z příjmu 
 
V návaznosti na účinnost Nového občanského zákoníku (NOZ) dochází ke změnám různých 
pojmů používaných v daňové praxi tak, aby tyto pojmy odpovídaly NOZ. 
 
Příjmy vyplývající z dědictví a darování se nově začleňují do působnosti zákona o daních 
z příjmů a podléhají tedy dani z příjmu právnických nebo fyzických osob, avšak pro příbuzné 
fyzické osoby v linii přímé i vedlejší jsou tyto příjmy od daně z příjmu fyzických osob 
osvobozeny dle § 4a nebo § 10 zákona o daních z příjmu. 
 
Prodlužuje se lhůta pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob 
z dosavadních 6 měsíců na 3 roky. Tato změna se týká nových cenných papírů pořízených po 
1.1.2014. 
 



Zvyšuje se hranice pro uplatnění srážkové daně u příjmů z dohod o provedení práce 
z dosavadních 5 tis. Kč na 10 000,- Kč. 
 
Zvyšuje se limit pro zdanění autorských honorářů zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) 
z dosavadních 7 tis. Kč na 10 000,- Kč 
 
Nově je v zákoně upravena problematika veřejně prospěšných poplatníků, zákon provádí 
definici veřejně prospěšného poplatníka a odlišně proti dosavadní praxi definuje předmět daně 
z příjmu u veřejně prospěšného poplatníka. 
 
Podle nového ustanovení § 21e zákona se pro účely zákona o daních z příjmu za manželku 
považuje i partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. 
 
Nově se zavádějí možnosti úpravy základu daně (snížení) formou odpočtu na podporu 
odborného vzdělávání žáků a studentů. 
 
 
Zákon o rezervách a opravných položkách 
 
S účinností již od 1.1.2014 se mění způsob tvorby opravných položek u nepromlčených 
pohledávek po lhůtě splatnosti dle § 8a citovaného zákona. 
Ruší se dosavadních šest časových pásem posuzujících dobu od uplynutí původní lhůty 
splatnosti, která byla nezbytná pro tvorbu opravných položek ve výši 20 %, 33 %, 50 %,  
66 %, 80 % a 100%. 
Od 1.1.2014 se zavádějí pouze dvě časová pásma pro posuzování doby uplynulé od splatnosti 
nepromlčené pohledávky za účelem tvorby opravných položek k těmto pohledávkám, a to: 

• 18 měsíců od splatnosti, po jejichž uplynutí bude možno tvořit opravnou položku až 
do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek 

• 36 měsíců od splatnosti, po jejichž uplynutí bude možno tvořit opravnou položku až 
do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek. 

Tyto opravné položky k nepromlčeným pohledávkám bude možno tvořit do uvedené výše po 
uplynutí stanoveného počtu měsíců od jejich splatnosti, a to bez ohledu na skutečnou výši 
rozvahové hodnoty pohledávky. 
 
 
Zákon o DPH 
 
Nadále i pro rok 2014 zůstává zachován limit obratu pro povinnou registraci k DPH ve výši 
1 000 000,- Kč. 
 
Od 1.1.2014 podléhá DPH převod zastavěných pozemků, přičemž u převodu těchto 
zastavěných pozemků se uplatní stejná sazba DPH, jaká by se uplatnila u převodu stavby 
vztahující se k tomuto pozemků – snížená sazba u staveb pro sociální bydlení, základní sazba 
u ostatních staveb. 
 
S účinností d 1.1.2014 je zavedena povinnost podávání přiznání k DPH pouze elektronicky. 
Elektronické podání se bude vztahovat nejen na všechny druhy daňových přiznání (řádná, 
opravná, dodatečné), ale i na různá hlášení nebo přílohy vztahující se k přiznání k DPH včetně 
přihlášky k registrace plátce DPH. 
Povinnost podávání daňového přiznání k DPH elektronicky od 1.1.2014 platí pro všechny 



plátce DPH, avšak rozdílně bude postupováno u právnických osob a u fyzických osob. 
U právnických osob se povinnost podávat daňové přiznání k DPH elektronicky bude 
vztahovat bez výjimky na všechny právnické osoby. 
 
 
Fyzická osoba nebude mít povinnost podávat daňové přiznání k DPH elektronicky v případě, 
že 

• její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců nepřesáhne 6 000 000,- Kč,  

• nemá zákonem stanovenou povinnost činit jiná podání elektronicky. 
 
Podávání přiznání v elektronické podobě se nevztahuje na identifikované osoby. 
 
 
Zákon o dani z nemovitých věcí 
 
V návaznosti na NOZ mění se dosavadní název zákona o dani z nemovitostí na zákon o dani 
z nemovitých věcí. 
Upravuje se předmět daně u staveb na daň ze staveb a jednotek. 
Nově podléhají dani z nemovitých věcí i některé inženýrské stavby uvedené v příloze zákona. 
 
 
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věci 
 
Toto zákonné opatření Senátu nahrazuje dosud platnou daň z převodu nemovitostí 
Výše daně z nabytí nemovitých věcí zůstává zachována jako doposud ve výši 4% ze základu 
daně. 
Nově jsou určeny způsoby stanovení základu daně. 
Plátcem daně je u úplatných převodů nadále převodce vlastnického práva (prodávající), pokud 
se nedohodnou smluvní strany v kupní smlouvě jinak. 
 
 
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
 
Uvedený zákon je s účinností od 1.1.2014 zrušen. 
 
Příjmy vyplývající z dědění nebo darování jsou zahrnuty do působnosti zákona o daních 
z příjmu. 
Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věci. 
 
                                                                                           
Ing.Vladimír Šretr – daňový poradce 
 
         
V Ústí nad Labem 2.1.2014 
 


