
 

 

Zevrubný soupis legislativních aktualit 2016/2017 CZ 

stav k 6. 1. 2017 

 

Zdravotní a důchodové pojištění  OSVČ od 1. 1. 2017: 

Změna minimálního vyměřovacího základu na pojistné  

Změna zálohy na SP až podáním přehledu za rok 2016 -> minimální záloha 2.061,- Kč 

Změna minimální zálohy na ZP již od 1. 1. 2016 -> 1.906,- Kč 

Na podzim roku 2016 došlo ke změně čísla účtu u všech zdravotních pojišťoven, všechny 
zdravotní pojišťovny musí mít zřízeny bankovní účty u ČNB. Doporučujeme všechny platby od 
1.1. 2017 poukazovat na již nové číslo bankovního účtu příslušné pojišťovny. 

 

Daň z příjmů od 1. 1. 2017: 

Změna u slevy na 2. a 3. dítě: 

2. dítě: 17.004,-Kč -> 19.404,- Kč 

3. dítě: 20.604,- Kč -> 24.204,- Kč 

Zdanění starobních důchodů skončilo. 

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) vyhovělo návrhu skupiny 17 
senátorů Senátu Parlamentu České republiky a zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů 
ustanovení § 4 odst. 3 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
zákona č. 346/2010 Sb. S ohledem na zrušení napadeného ustanovení v průběhu zdaňovacího 
období Ústavní soud dodává, že v zájmu právní jistoty a předvídatelnosti právní úpravy a také v 
zájmu předcházení možným dalším nerovnostem, které by mohly být způsobeny 
nepředvídatelnou, resp. dílčí aplikací daného ustanovení pouze pro část zdaňovacího období, je 
toto ustanovení neaplikovatelné na zdaňovací období roku 2016 jako celek, tzn. že lze aplikovat 
od 1.1.2017. 

Oznámení osvobozených příjmů nad částku 5 mil. Kč bez povinného formuláře (převody v rámci 
společného jmění manželů se neoznamují). 

Zvýšení limitu daňové zvýhodněného příspěvku zaměstnavatele ze 30.000,- Kč na 50.000,- Kč 
a je společný pro platbu na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a 
životním pojištění. 

Zvýšení limitu daňového zvýhodnění pro platby u doplňkového penzijního spoření z 12.000,- Kč 
na 24.000,- Kč. 

Všechny paušální výdaje dle §7, odst. 7 jsou omezeny maximální částkou: 



 

 

U 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z 
živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč, 
U 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 
600.000 Kč, 
U 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit 
výdaje do částky 300.000 Kč, 
U 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a 
odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400.000 Kč. 
 
Navýšení školkovného: 
Rok 2016:   9.900,- Kč 
Rok 2017: 11.000,- Kč 
 
Nově zavedena sleva na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5.000,- Kč pro osoby podléhající 
EET (elektronické evidenci tržeb) – lze již za rok 2016. 
 
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti, vytvořen 
nový 2-stránkový formulář, který má přinést jeho jednodušší vyplnění. 
 
Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017 na částku 11.000,- Kč (hodinová 66 Kč). Zaručená mzda 
pro 1.skupinu je ve výši minimální mzdy, pro 8.skupinu činí dvojnásobek minimální mzdy, tedy 
22.000,- Kč. 
 

V návrhu zákona se uvažuje o znovuzavedení daňových slev na manželku a děti pro poplatníky, 
kteří uplatňují výdaje paušálem, zejména u příjmů z pronájmu. 

 

Daň z přidané hodnoty od 1. 4. 2017 (sněmovní tisk 873, předpokládaná účinnost): 

§106aa Nespolehlivá osoba 
(1)Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke 
správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou. 
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí a má odkladný účinek. 
(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit. 
(4) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou 
osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem. 
 
EET 

Od 1.3.2017 bude elektronická evidence tržeb povinná pro maloobchod a velkoobchod. Jedná 
se o vynětí plateb kartou v e-shopech. 

Daňový řád od 2017: 

Směnovní tisk č. 873; NZ, kterým se mění některé daňové zákony v oblasti daní –EU, 
očekávaná účinnost od 1.4.2017 
 



 

 

- rozšíření výjimky SD z povinnosti mlčenlivosti (veřejná podpora a podpora malého 
rozsahu) 

- možnost úhrady daně platební kartou (den úhrady je den, kdy byl dán platební příkaz) 
- možnost změny rozhodnutí o posečkání k návrhu DS 
- rozšíření oznamovací povinnosti SD v případě, kdy zjistí skutečnosti pro zrušení 

právnické osoby, živnostenského oprávnění aj. 
 
Úrok z nadměrného odpočtu 

- vzniká, jestliže 4 měsíce od posledního dne pro podání DP, nebyl NO vrácen; do dne 
vrácení NO 

- pravidla pro stavění lhůty (např. běh lhůty k vyjádření k VKZ) 
- DŘ neomezuje kontrolní úkon (tj. POP i DK) 
- výše je repo plus 2% 
- přechodná ustanovení –nově až v těch případech, kdy po novele uplynula lhůta pro 

podání DP 
Důvodová zpráva zdůrazňuje, že se jedná o kompenzaci nikoliv o sankci SD. 
 
Zákon o účetnictví od 1. 1. 2016: 

Zavedení kategorizace subjektů veřejného zájmu (§1 písm. a) 

Nová kategorizace účetních jednotek a jejich povinností: 

Novelou zákona o účetnictví byly zavedeny čtyři kategorie účetních jednotek – mikro, malá, 
střední a velká. Pro zařazení do příslušné kategorie jsou rozhodující tři kritéria: 

• aktiva celkem (úhrn aktiv zjištěný z rozvahy); 

• roční úhrn čistého obratu (výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem 
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12); 

• průměrný počet zaměstnanců (přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle 
metodiky Českého statistického úřadu). 

Údaje jsou zjišťovány z účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni. 

V účetním období, které započne v roce 2016, jsou údaje zjišťovány z účetní závěrky 
bezprostředně předcházejícího účetního období, tj. v případě, kdy účetní jednotka má za účetní 
období kalendářní rok, potom pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodný stav k 31. 12. 
2015.  

 

Účetní 
jednotka   

Aktiva 
celkem Kč   

Roční úhrn 
čistého obratu 

Kč   

Průměrný 
počet 

zaměstnanců   
Pravidla k rozvahovému dni   

Mikro   9 000 000   18 000 000   10   
Pokud nepřekračuje alespoň 2 

z uvedených hodnot   

Malá   
100 000 

000  
200 000 000   50   

Pokud není mikro a nepřekračuje 
alespoň 2 z uvedených hodnot   



 

 

Střední   
500 000 

000  
1 000 000 000 

  
250   

Pokud není mikro ani malá a 
nepřekračuje alespoň 2 z uvedených 

hodnot   

Velká   
500 000 

000  
1 000 000 000 

  
250   

Pokud překračuje alespoň 2 
z uvedených hodnot   

Za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka. 

Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie je rozhodné zejména pro určení rozsahu vedení 
účetnictví, stanovení obsahu účetní závěrky, vymezení ověření účetní závěrky auditorem, 
sestavení výroční zprávy, stanovení způsobu zveřejňování a další.  

 

zpracovala Ing. Jitka Schlagmannová 


