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S účinností od 1.1.2011 vstupují v platnost některá nová ustanovení. Nejdůležitější změny jsou uvedeny 
níže. Zároveň doplňuji info k daňovému řádu. 

Prominutí daně 
Zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně bude od 1. 1. 2011 oprávněn pouze ministr 
financí z moci úřední, pokud půjde o daně, které spravují jím řízené správní orgány (tedy daňová a celní 
správa). Důvodem k prominutí budou moci být nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů 
nebo mimořádné, zejména živelné události. Důvodem k prominutí příslušenství daně již tedy nebude 
odstranění tvrdosti. Rozhodnutím ministra financí se přitom bude promíjet daň nebo příslušenství daně 
všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká; tato rozhodnutí budou zveřejňována ve Finančním 
zpravodaji. Již nebudou moci být podávány individuální žádosti a nebudou vydávána individuální rozhodnutí 
o prominutí; poslední takovéto žádosti, které ještě budou posouzeny podle podmínek obsažených v zákoně 
o správě daní a poplatků, lze podat do 31. 12. 2010. 
 
Dohody o provedení práce versus podpora v nezaměstnanosti 
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od ledna 2011: 
Dosud: zaregistrovaný na Úřadu práce měl měsíčně příjem z dohody o PP ve výši do 1/2 minimální mzdy 
bez dopadu na podporu v nezaměstnanosti. 
Nově: Úřad práce pozastavuje výplatu podpory po dobu trvání pracovněprávního vztahu (pokud dojde k 
souběhu), tzn.že pokud např.zaměstnanec evidovaný na ÚP uzavře dohodu o PP v jednom měsíci třeba na 
4 dny za 4000 Kč (1/2 minim.mzdy), z evidence nebude vyškrtnut, pouze za tyto 4 dny podporu nedostane. 
Zároveň se mu doba pro poskytování podpory o tyto 4 dny prodlužuje. Od novely budou hlavně 
problematické dohody, které sice splňují výši výdělku do ½ min. mzdy, ale budou uzavřeny např.na půl 
roku, byť skutečný výkon práce bude jen 1 den v týdnu. Pak po celé období, kdy vztah trvá, nebude 
uchazeči vyplácena podpora bez ohledu na to, že skutečně pracuje jen 1 den týdně. 
 
MZDY – NÁHRADA ZA NEMOC PRODLOUŽENA ZE 14 NA 21 DNÍ 

� Proplácení náhrady pracovní neschopnosti je nově prodloužena na prvních 21 kalendářních dnů 
nemoci (hradí zaměstnavatel), nemocenská dávka (hradí OSSZ) náleží od 22. po vzniku nemoci 
nebo karantény. 

� Zvláštní režim placení pojistného (vyšší sazba pojistného na nemocenské pojištění)   
Pro většinu zaměstnavatelů zůstává platná sazba pojistného za zaměstnavatele 25%, ruší se 
možnost odpočtu ½ náhrady mzdy za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti  

� Zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci nově mají možnost zvolit vyšší sazbu pojistného 26% 
s možností nadále odpočítávat ½ náhrady mzdy. Volbu vyšší procentní sazby nutno do 20. 1. 2011 
oznámit písemně, platí pro celý kalendářní rok.    

� Průměrný měsíční počet zaměstnanců pro účely stanovení sazby pojistného pro kalendářní rok se 
zjišťuje podle počtu zaměstnanců v předchozím kalendářním roce; průměrný měsíční počet 
zaměstnanců se stanoví tak, že součet počtu zaměstnanců účastných nemocenského pojištění 
zjištěný k prvnímu dni měsíců října, listopadu a prosince se dělí třemi a výsledek se zaokrouhlí na 
celé číslo dolů. 

 
ZVÝŠENA HRANICE PRO ÚČAST NA DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ 
Zejména pro příjmy za činnost jednatelů a společníků: do 6.200 Kč se důchodové pojištění neplatí. 
(Všeobecná hranice příjmu pro účast na pojištění 2000 zůstává.) 
 
Osvobození odstupného z prodeje bytu pokud použiji na VLASTNÍ bytovou potřebu 
Zpřesnění: musí jít o využití získaného odstupného na následné uspokojení VLASTNÍ bytové potřeby do 1 
roku! Tedy ne např. o řešení bytové potřeby dětí.  
DOPORUČENÍ: příjemce odstupného musí být alespoň chvíli minimálně spoluvlastníkem nové bytové 
potřeby. 
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Zrušení osvobození příjmů z ekologických zdrojů (§ 4/1/e) 
 
Limitace osvobození důchodů (§ 4/3) 
Nově bude obdržený důchod osvobozen jen za předpokladu, že součet hrubých příjmů ze zaměstnání + 
čistých příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 – 9) < 840.000 Kč. Pokud si důchodce „přivydělá“ nad tento limit 
jeho důchod bude celý podléhat zdanění v obecném základu daně (v roce 2011 tedy sazbou 15%) 
 
Zrušení osvobození úroků z vkladů na stavební spoření (§ 4/1/s) 
Úroky budou počínaje rokem 2010 zdaněny při jejich připsání srážkovou daní 15%. Zdanění provede sama 
spořitelna, připsaný úrok bude tedy již po zdanění. 
 
Limit pro daňovou uznatelnost stipendií (§ 24/2/zu) 
Tzv. motivační příspěvky poskytnuté na základě smluvního vztahu žákům nebo studentům. Dosud bez 
omezení, nově stanoven horní limit pro daňové náklady: 

� SŠ – max. 2.000 Kč / měsíc 
� VŠ – max. 5.000 Kč / měsíc 

U studenta jde i nadále o zdanitelný příjem podléhající odvodům pojistného. 
 
Životní pojištění zaměstnavatel – zaměstnanec (zpřísnění § 8/7) 
Dosud bylo možné do limitu 24.000 Kč ročně (v součtu s penzijním připojištěním) i jednorázově přispořit 
zaměstnanci, přičemž u zaměstnance šlo o osvobozený příjem, u zaměstnavatele o daňový náklad. 
Zaměstnanci pak smlouva umožňovala výběr této částky ve velmi krátké době po vkladu (nadlimitní složka 
pojištění). Výběr byl sice zdaněn srážkovou daní, ale až po odečtu vloženého pojistného od zaměstnavatele 
i zaměstnance. 
NOVĚ: tato praxe končí, aby zůstal zachován výše uvedený výhodný daňový režim nelze uložené částky 
vybrat před vypršením smlouvy (nejdříve v 60 letech) s výjimkou plnění z důvodu invalidity. V případě 
předčasného výběru bude částka zdaněna srážkovou daní 15%, přičemž již NELZE odečíst částku 
pojistného, zaplacenou zaměstnavatelem za zaměstnance. (Na straně zaměstnavatele se tedy de facto nic 
nemění, negativní daňový dopad zaměstnanec zvolí následně sám. Úspora na sociálním a zdravotním 
pojištění zůstává.) 
 
Úroky z úvěrů na krytí bytové potřeby – koupě pozemku (§ 15/3) 
DOSUD: podmínkou uznatelnosti bylo, že na pozemku do 4 let vznikne stavba – bytová potřeba, která bude 
také financována z úvěru na financování bytových potřeb. 
NOVĚ zmírnění: ruší se podmínka, že i stavba na pozemku, který byl pořízen z úvěru na financování 
bytových potřeb, musí být financován z takového úvěru. Zároveň se přesouvá povinnost případného 
dodanění při nesplnění podmínky 4 let přímo na poplatníka, který je v takovém případě podat daňové 
přiznání a „vrátit“ využitou výhodu v roce porušení podmínek. 
 
Změny u finančního leasingu 

1) Změna v časovém dopadu následného nesplnění podmínek daňové účinnosti nákladů (§ 23/3/a/3) 
Podmínky pro daňovou uznatelnost leasingu: 

� Doba nájmu = min. doba odpisování mínus 6 měsíců 
� Zařazení do obchodního majetku po ukončení leasingu 

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nutno splnit podmínku dodatečnou: 
� Kupní cena > zůstatková cena, kterou by měl v daný okamžik majetek při rovnoměrných odpisech 

V případě nesplnění ani této podmínky jsou dosud uplatněné náklady NEDAŇOVÉ. 
 
NOVĚ: toto porušení podmínek má za následek, že náklady leasingu, uplatněné v předchozích letech, musí 
být překlasifikovány na nedaňové. Dodanění bude provedeno V ROCE PORUŠENÍ PODMÍNEK, tedy ne 
formou podání dodatečných přiznání na předchozí roky. (Dosud toto platilo pouze pro fyzické osoby). 
Povinnost dodanění je nově povinné jen za roky nepromlčené pro vybrání daně z příjmu! 
 

2) Legalizace zahrnutí ODSTUPNÉHO z postoupení leasingu do nákladů (§ 25/1/ze) 
Dosud bylo zaplacené odstupné nedaňové vždy. Nyní jej lze zahrnout do pořizovací ceny odkoupeného 
majetku v okamžiku ukončení leasingu a celý majetek pak odpisovat. 
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Paušální výdaje 5.000 na dopravu – zpřesnění podmínek (§ 24/2/zt) 
� Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění 

pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který 
silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely 

� V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění výdajů 
� Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném 

jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj 
na dopravu nejvýše 5 000 Kč. 

� Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit neziskové organizace 
 

Vrácení špatně sražené daně zaměstnanci – vazba na úhradu zaměstnanci 
Žádat o vrácení chybně sražené daně ze mzdy lze pouze pokud zároveň prokážu vrácení (vyplacení) této 
částky zaměstnanci, kterému byla neoprávněně sražena.  
 
Vymáhání nedoplatku na dani od zaměstnanců - přesun na zaměstnavatele (§ 38i/2) 
V případě, že poplatník uvede do Prohlášení k dani nesprávné údaje, na základě kterých dojde k chybnému 
zdanění a v okamžiku zjištění již nemá zaměstnavatel z čeho srazit opravenou daň pak oproti stávající 
úpravě, kdy daň již vymáhal FU, je vymožení dlužné částky věcí zaměstnavatele. 
 
Sleva na dani na poplatníka – snížení na 23.640 Kč 
 
Zrušena sleva na dani pro zaměstnavatele s > 25 invalidními zaměstnanci (§ 35/1/c) 
Zaměstnavatel zaměstnávající minimálně 25 zaměstnanců, u něhož podíl zaměstnanců se zdravotním 
postižením činil alespoň 50% všech zaměstnanců již nemůže uplatnit slevu na dani z tohoto titulu. 
 
Dary (§ 15, § 20) 

� Nově se umožňuje odečet darů od právnických osob středním školám a vyšším odborným školám 
na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely 
praktického vyučování – limit = 10% daňového základu 

� Poskytnutí daru do EU je uznatelné, pokud splňuje ostatní podmínky pro odpočet darů 
 
Uplatnění nezdanitelných částek nerezidentů JEN v daňovém přiznání – rozšíření 
Dle nového znění § 15/9 lze VŠECHNY nezdanitelné částky u nerezidentů uplatnit POUZE prostřednictvím 
daňového přiznání,nikoliv v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele. Podmínkou uplatnění je fakt, že  
nejméně 90 % všech příjmů nerezidenta pochází ze zdrojů v ČR. 

 
Dodatečné přiznání při změně systému uplatňování výdajů (§ 23/8) 
Doplněno, že dopady takové změny (skutečné výdaje – paušál a opačně), které se musí ze zákona řešit 
často dodatečným přiznáním, nejsou důvodem pro vyměření sankce. Poplatník není v prodlení, jestliže 
podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k 
dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo. 
 
Finanční náklady z úvěrů a půjček (Ú a P) od r. 2010 (Pravidla „nízké kapitalizace“) 
(Uplatňování ust. § 25 odst. 1 písm. w) a zm) ZDP) 
 
Od roku 2010 platí stejná pravidla pro všechny smlouvy bez ohledu na datum jejich uzavření a dodatkování. 
Pravidla „nízké kapitalizace“ nadále uplatňována na: 

� úročené Ú a P, u nichž je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi 
� pokud výše těchto Ú a P přesáhne čtyřnásobek vlastního kapitálu (do koeficientu „nízké 

kapitalizace“ vstupují i Ú a P, u kterých jsou úroky nedaňové podle § 25,1,zm ZDP) 

S přáním pěkného dne                                                                                

              


