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Daňová informace – změny zákonů pro rok 2017 
 

V závěru roku 2016 byly zveřejněny ve Sbírce zákonů změny některých dosavadních zákonů, 
provedených s účinností od 1. ledna 2017, přip. i s pozdější účinností. 
V další části uvádíme informativní přehled nově vyhlášených zákonů vztahujících se 
k problematice podnikání obecně nebo k problematice daní a účetnictví s uvedením hlavních 
změn, které byly těmito zákony zavedeny. 
 
1) Vyhláška 440/2016 Sb. – změna sazeb náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a změna stravného. 
 

• sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel činí od r. 2017 
částku 3,90 Kč za km, u motocyklů činí základní sazba 1,10 Kč za km 
 

• stravné při pracovní cestách v r. 2017 činí: 
72,- až 86,- Kč ( při prac. cestách 5 – 12 hodin), 
109,- až 132,- Kč (při prac. cestách 12 – 18 hodin), 
171,- až 205,- Kč (při prac. cestách nad 18 hodin). 

 
• při neprokázání ceny pohonných hmot zaměstnancem použijí se pro výpočet náhrady 

za spotřebované pohonné hmoty dále uvedené průměrné ceny: 
29,50 Kč pro automobilový benzin 95 oktanů, 
32,50 Kč pro automobilový benzin 98 oktanů, 
28,60 Kč pro motorovou naftu.  

 
 
2) Zákon 452/2016 Sb. – změna zákona 284/2009 Sb. o platebním styku – nově jsou 
doplněna ustanovení týkající se změn platebních účtů a povinností dosavadních a nových 
poskytovatelů platebních účtů. Účinnost tohoto zákona je od 1.3.2017. 
 
 
3) zákon 453/2016 Sb. – změna zákona 353/2003 Sb. o spotřebních daních – změny se 
týkají vracení spotřební daně z minerálních olejů v zemědělské prvovýrobě a pro provádění 
hospodaření v lese. Účinnost tohoto zákona je od 1.3.2017. 
 
 
4) Zákon 454/2016 Sb. – změna zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů – změny se týkají 
problematiky osvobození výsluhových náležitostí a příspěvků na bydlení u vojáků z povolání 
a příslušníků bezpečnostních sborů, které jsou účinné od počátku roku 2017. 
 
 
5) Zákon 458/2016 Sb. – změna zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích – změny 
se týkají způsobu volby dozorčí rady obchodní společnosti, která má více jak 500 
zaměstnanců. Účinnost této změny je od 15.1.2017. 



 
 
6) Zákon 560/2016 Sb. – změna zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník  

• upřesňuje se problematika liniových staveb na více pozemcích, 
• byla upravena problematika spoluvlastnictví nemovitých věcí, 
• byly upřesněny další ustanovení NOZ týkající se různých oblastí, 
• byly provedeny změny i v dalších zákonech – např. v zákoně o soudních poplatcích, v 

zákoně o základních registrech z důvodu registrace svěřenských fondů, v zákoně o 
katastru nemovitostí, v zákoníku práce, v zákoně o veřejných rejstřících – zavedení 
povinné registrace svěřenských fondů.  

Účinnost tohoto zákona je převážně od 1.3.2017. 
 
 
7) Zákon 462/2016 Sb. – změna zákona 563/1991 Sb. o účetnictví  

• upřesňuje se problematika účetního období při přeměnách obchodních společností, 
• upřesněna další problematika a používané termíny pro přeměny obchodních 

společností, 
• byla doplněna ustanovení týkající zpracování tzv. „nefinančních informacích, které 

musí poskytovat velké účetní jednotky nebo konsolidující účetní jednotka velké 
skupiny účetních jednotek, 

• byla doplněna povinnost zpracování samostatné zprávy o nefinančních informacích a 
ověřování nefinančních informací auditorem. 

Účinnost těchto změn je od 1.1.2017. 
 
 
Závěrem upozorňujeme na změnu minimální výše záloh placených na zdravotní pojištění a 
sociální pojištění osobami samostatně výdělečně činnými, pro které je samostatná činnost 
hlavní činností. 
Od roku 2017 se zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění na částku 2 061,- Kč a na 
zdravotní pojištění na částku 1 906,- Kč. 
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V Ústí nad Labem dne 3.1.2017 


