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Zasílání údajů pro placení daně 

z nemovitých věcí e-mailem 
 

Do 15. března příslušného zdaňovacího 

období je možno požádat správce daně o 

zasílání údajů k platbě daně z nemovitých 

věcí e-mailem. K tomu je třeba použít 

formulář zveřejněný na stránkách Finanční 

správy. 

Tato služba je určena výhradně 

poplatníkům, kteří nemají zřízenou službu 

SIPO a právnickým osobám, které nemají 

zřízenou datovou schránku. 

E-mail bude obsahovat informace pro 

placení daně z nemovitých věcí, jako je výše 

stanovené daně, výše případného doplatku 

či nedoplatku a údaje pro platbu. E-mail 

bude každoročně zasílán před splatností 

první splátky daně a v případě existence 

nedoplatku na dani obdrží poplatník také 

vyrozumění o tomto nedoplatku. 

Správce daně nebude poplatníkům, kteří 

požádají o e-mailovou informaci, rozesílat 

poštovní poukázky k úhradě daně. 

V této souvislosti upozorňujeme, že lhůta 

pro podání daňového přiznání k dani 

z nemovitých věcí na rok 2017 končí 31. 

ledna 2017.  
 

Novela zákona o účetnictví nabyla 

účinnosti 
 

Od 1. ledna 2017 je účinná novela zákona o 

účetnictví, která byla publikována ve Sbírce 

zákonů pod číslem 462/2016. O novele jsme 

Vás již dříve informovali v Daňových 

novinkách, proto zde připomínáme jen 

nejdůležitější bod novely. 

Novela zavádí mimo jiné povinnost 

nefinančního reportingu pro velké a 

konsolidované účetní jednotky, jež jsou 

zároveň subjekty veřejného zájmu a mají 

průměrný počet zaměstnanců více než 500. 

Za nefinanční informace se považují 

všechny informace o vývoji a výkonnosti 

účetní jednotky, jejího postavení a dopadů 

její činnosti na oblast životního prostředí, 

sociálních a zaměstnaneckých otázek, 

respektování lidských práv a boje proti 

korupci a úplatkářství. Všechny tyto 

informace budou povinně zveřejňovány ve 

výroční zprávě účetní jednotky. 

 

Vetovaná novela zákona o DPH 

schválena v Poslanecké sněmovně 
 

Byla přijata novela zákona o dani z přidané 

hodnoty, která se týká snížení sazby DPH u 

novin a časopisů z 15 % na 10 %. Prezident 

tuto novelu v prosinci 2016 vetoval, 

nicméně Poslanecká sněmovna setrvala na 

původním návrhu zákona a schválila jej. 

 S ohledem na legislativní proces bude 

druhá snížená sazba uplatňována u novin a 

časopisů až ode dne vyhlášení novely ve 

Sbírce zákonů. Do té doby bude nadále při 

dodání novin a časopisů uplatňována sazba 

15 %.  
 

Zrušení části ustanovení  

o kontrolním hlášení v zákoně  

o DPH 

Ústavní soud zrušil dvě ustanovení zákona 

o dani z přidané hodnoty týkající se 

kontrolního hlášení. 

Bylo zrušeno ustanovení § 101g odst. 5 

zákona, podle kterého se „výzva, která se 

doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na 

elektronickou adresu, považuje za doručenou 

okamžikem odeslání správcem daně“. Vznikala 

tak fikce doručení dnem odeslání e-mailové 

zprávy plátci daně. Toto ustanovení je 

zrušeno bez odkladu. 

Dále bylo zrušeno ustanovení § 101d odst. 

1, jenž dává povinnost uvést „předepsané 

údaje potřebné pro správu daně“. Tyto údaje 

by podle soudu měly být konkrétně 

specifikovány v zákoně, a ne ministerstvem 

financí prostřednictvím formuláře 

kontrolního hlášení. Toto ustanovení je 

zrušeno s účinností 31. prosince 2017, aby 

byl na úpravu zákona dostatečný prostor. 
 

Vybrané daňové změny pro rok 

2017 

Dojde k dalšímu zvýšení částky daňového 

zvýhodnění na 2. a další vyživované dítě 

oproti roku 2016. Na druhé dítě se daňové 

zvýhodnění zvýší z 17 004 Kč na 19 404 Kč a 

na třetí a každé další dítě se daňové 

zvýhodnění zvýší z 20 604 Kč na 24 404 Kč. 

 

V souvislosti se zvýšením měsíční 

minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 000 Kč od 
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1. ledna 2017 dochází ke změnám také 

v daňové oblasti. Například poplatníci 

uplatňující daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě formou daňového bonusu, 

budou muset dosáhnout ve zdaňovacím 

období příjmů alespoň ve výši šestinásobku 

minimální mzdy, tedy 66 000 Kč. Se 

zvýšením minimální mzdy se taktéž 

zvyšuje částka pro osvobození důchodů či 

penzí z 356 400 za rok 2016 na 396 000 Kč. 

Dále bude možné uplatnit slevu za umístění 

vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti 

předškolního věku až do výše 11 000 Kč. 
 

V roce 2017 se zvyšuje roční limit 

osvobození plateb zaměstnavatele 

zaměstnanci na penzijní připojištění, 

doplňkové penzijní spoření a životní 

pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně. 

Zároveň si bude moci zaměstnanec odečíst 

od základu daně zaplacené životní a 

penzijní pojištění ve dvojnásobné výši 

oproti předchozímu roku, a to až do výše 

24 000 Kč. 
 

Dále dochází od 1. ledna 2017 ke zvýšení 

rozhodné částky pro výpočet solidárního 

zvýšení daně z 1 296 288 Kč na 1 355 136 Kč 

ročně. 

 

Další omezení výdajových paušálů 

Poslanecká sněmovna schválila další 

omezení výdajových paušálů u fyzických 

osob s příjmy ze samostatné činnosti nebo 

z nájmu. Pokud tato úprava nabude 

účinnosti, procentní výše výdajových 

paušálů sice zůstane u jednotlivých druhů 

příjmů stejná jako doposud, ale jejich 

absolutní výše se sníží na polovinu.  
 

S touto změnou je spojeno rozšíření 

možnosti fyzických osob uplatňovat daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě i v případě, 

že poplatník uplatňuje výdaje v paušální 

výši. 
 

Výše uvedené změny by měly začít platit až 

od roku 2018. Kromě toho je poplatníkům, 

kteří uplatňují výdaje v paušální výši, dána 

možnost uplatnit daňové zvýhodnění na 

vyživované děti i za rok 2017 za podmínky, 

že budou postupovat při uplatnění 

výdajových paušálů podle této nové 

úpravy. 
 

Daňový balíček s komplexními změnami 

zákona o daních z příjmů, zákona o DPH či 

daňového řádu byl schválen ve třetím čtení 

Poslaneckou sněmovnou v první polovině 

ledna 2017. Účinnost novel je stanovena na 

1. dubna 2017 s platností pro celé zdaňovací 

období. 
 
 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze 

základní informace, které v žádném 

případě nemohou nahradit plné znění 

příslušných právních předpisů. Informace 

uvedené v těchto Daňových novinkách 

nejsou právní radou nebo stanoviskem. 

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 

nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či 

jednání vzniklé v důsledku informací 

v tomto vydání obsažených.  

V případě potřeby podrobnějších informací 

a při řešení konkrétních problémů se 

laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového 

poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc 

Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme 

podrobnější informace k výše uvedené 

problematice. 

Daňové novinky Vám zasíláme jako 

obchodnímu partnerovi advokátní 

kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si 

nepřejete, aby Vám byly nadále 

doručovány, můžete se odhlásit zde: 

http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn. 

Kontakty na daňový tým KŠB: 

tel. č.: 224 103 316 

Pavla Blažková  pblazkova@ksb.cz 

Ema Conevová econevova@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Lenka Miltáková lmiltakova@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 
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