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NOVÝ VÝPOČET DŮCHODŮ
V DN 7/2011 jsme stručně informovali o
tom, že prezident republiky nepodepsal
tzv. malou důchodovou reformu, která
mění redukční hranice pro výpočet
důchodu a prodlužuje věk pro odchod do
starobního důchodu. Prezidentské veto
bylo však Poslaneckou sněmovnou
přehlasováno a novela byla přijata a
vyhlášena pod č. 220/2011 Sb.
Uvedená novela zákona o důchodovém
pojištění mění stanovení výpočtového
základu, který je klíčový pro výpočet
starobních a invalidních důchodů, a přináší
i další změny, které mají zajistit finanční
udržitelnost důchodového systému
v budoucnosti.
Výpočtový základ
Dosavadní výpočtový základ pro stanovení
důchodu vychází ze dvou redukčních
hranic (RH). Od 1.1.2001 činila první RH
11 000 Kč a druhá RH 28 200 Kč. Průměrný
měsíční vyměřovací základ pojištěnce se
pro účely stanovení výpočtového základu,
započítává do výše první RH v plné výši,
z částky nad první RH do druhé RH se
započítává 30 % a z částky převyšující
druhou RH se započítává 10 %.
Od 30.9.2011 do konce roku 2014 se pro
stanovení výpočtového základu budou
používat tři redukční hranice. Výše
redukčních hranic platných od 30.9.2011
bude 10 886 Kč - první RH, 28 699 Kč –
druhá RH a 98 960 Kč – třetí RH. Průměrný
měsíční vyměřovací základ pojištěnce se
pro účely stanovení výpočtového základu,
bude započítávat do výše první RH v plné
výši, z částky nad první RH do druhé RH se
bude započítávat 29 %, z částky nad druhou
RH do třetí RH se bude započítávat 13 % a
z částky převyšující třetí RH se bude
započítávat 8 %. V letech 2012 až 2014 se
budou výše uvedené procentní částky u
vyměřovacího základu přesahujícího první
RH snižovat.
Od roku 2015 pak bude platit opět jiná a již
cílová úprava, kdy budou jen dvě redukční
hranice. Z průměrného měsíčního
vyměřovacího základu pojištěnce se do
částky první RH bude započítávat 100 %,
z částky nad první RH do druhé RH se

bude započítávat 26 % a k částce převyšující
druhou RH se nebude přihlížet.
Výše redukčních hranic bude od 30.9.2011
navázána na průměrnou mzdu. Průměrnou
mzdu bude Ministerstvo práce a sociálních
věcí zveřejňovat ve vyhlášce (MPSV).
Nová úprava přináší oproti dosavadní
úpravě pokles výpočtového základu a tím i
snížení výše důchodu u pojištěnců
s měsíčními příjmy (resp. s vyměřovacím
základem pro odvod pojistného) přibližně
mezi 11 000 Kč a 34 000 Kč. U osob s příjmy
do 11 000 Kč nedojde novou právní
úpravou ke snížení důchodů. U osob
s příjmy nad 34 000 Kč dojde oproti stávající
úpravě ke zvýšení důchodu, což je
v souladu s požadavkem Ústavního soudu,
který požadoval posílit vztah mezi
odvedeným pojistným a výší důchodu.
Některé ostatní změny
•

Od roku 2012 bude základní výměra
důchodu činit 9 % průměrné mzdy.
V každém kalendářním roce se tak bude
tato pevná částky měnit v závislosti na
výši průměrné mzdy zveřejňované
vyhláškou MPSV. Doposud byla
základní výměry stanovena pevnou
částkou přímo v zákoně

•

Urychluje se tempo zvyšování
důchodového věku až do úplného
sjednocení důchodového věku mužů a
žen (67 let). Poté se má důchodový věk
dále postupně zvyšovat bez stanovení
horní věkové hranice. Přílohou novely je
přehled důchodového věku pro
pojištěnce narozené v období 1936 až
1977.

•

Dochází k postupnému prodlužování
rozhodného období, z něhož se zjišťuje
výpočtový základ pro důchod, které
nyní činí 30 let. Nově bude rozhodným
obdobím období, od roku následujícího
po dosažení 18 let věku pojištěnce do
roku předcházejícímu roku přiznání
důchodu.

•

Nově se stanoví výše procentní výměry
předčasného starobního důchodu.

•

Od roku 2012 bude platit, že pokud je
jednatel společnosti s ručením
omezeným současně i jejím
společníkem, je účasten důchodového
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pojištění z těchto činností jen jednou.
Doposud se tyto činnosti posuzovaly
pro vznik účasti na pojištění samostatně.

Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY

daňové správy (od roku 2012 Finanční
správy).
Sídlem Specializovaného finančního úřadu
je hlavní město Praha a je příslušný pouze
pro vybrané subjekty. Vybranými subjekty
novela zákona rozumí

Poslanecká sněmovna dne 2. září 2011 ve
třetím čtení schválila novelu zákona o DPH.
Novelou se nyní bude zabývat Senát.

•

právnickou osobu založenou za
účelem podnikání s obratem
větším než 2 miliardy Kč,

Kromě např. změn ve výši sazeb DPH, o
kterých jsme vás informovali v daňových
novinkách č. 6/2011, byly pozměňovacími
návrhy přijaty ještě změny další. Za
nejdůležitější považujeme rozšíření
institutu ručení za nezaplacenou daň,
změnu úpravy týkající se souhrnných
opravných daňových dokladů a úpravu
týkající se Specializovaného finančního
úřadu podle zákona o územních finančních
orgánech, jež novela zákona o DPH mění.

•

spořitelní a úvěrové družstvo,

•

banky, pojišťovny, zajišťovny a
jejich zahraniční pobočky,

•

člena skupiny podle zákona o
DPH, je-li alespoň jeden člen
skupiny vybraným subjektem.

Institut ručení za nezaplacenou daň
Nově ručí příjemce zdanitelného plnění za
nezaplacenou daň i v případě, kdy je úplata
za přijaté plnění poskytnuta dodavateli –
plátci bezhotovostním převodem na účet
vedený poskytovatelem platebních služeb
mimo tuzemsko. Tato úprava se však
netýká situací, kdy povinnost přiznat daň
má příjemce plnění.
Souhrnný opravný daňový doklad
Změny, které se vztahují k souhrnným
opravným daňovým dokladům, se týkají
převážně jejich náležitostí. Namísto
jednotlivých evidenčních čísel
opravovaných daňových dokladů novela
umožňuje uvést takové jejich vymezení,
podle kterého bude možné původní plnění
jednoznačně identifikovat. Novela také
poplatníkovi dovoluje uvést rozdíl mezi
opravenou a původní výší základu daně a
daně jako souhrnnou částku. Dále je možné
v případech, kdy byla původní plnění
poskytnuta v cizí měně, použít jednotný
kurz – kurz ČNB platný první pracovní den
příslušného kalendářního roku.

NOVÉ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
V současné době jsou Parlamentem
projednávány čtyři Smlouvy o zamezení
dvojího zdanění (Smlouvy). Jedná se o
Smlouvy s Královstvím Bahrajn a
s Hongkongem, které byly podepsány
v průběhu května a června tohoto roku.
K těmto Smlouvám v průběhu září přibyly
ještě Smlouvy uzavřené s Dánskem a
Polskem. Účinnost Smluv je odhadována na
rok 2012 nebo 2013.
Smlouvy mj. stanovují maximální sazby
daně, jimž příjem podléhá ve státě zdroje, a
to např. u dividend, úroků či licenčních
poplatků. Tyto sazby se v závislosti na
druhu příjmu pohybují v rozmezí od nuly
do 15 %.

Specializovaný finanční úřad
Úprava Specializovaného finančního úřadu
je obsažena v zákoně o územních
finančních orgánech. Veškeré změny v této
oblasti jsou v souladu s reorganizací
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_______________________________
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.

Kontakty na daňový tým KŠB:
tel. č.:

224 103 316

e-mail: pblazkova@ksb.cz
dbucek@ksb.cz
jcernohouz@ksb.cz
ajuric@ksb.cz
hnavratilova@ksb.cz
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