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Novinky platné k 1. lednu 2017

Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč

Penzijní a životní pojištění

– Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné části základu daně pro poplatníka: 

– 24 000 Kč pro penzijní produkty

– 24 000 Kč pro soukromé životní pojištění 

‒ Zvýšení osvobozeného limitu pro příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci 

– 50 000 Kč ročně



Možné novinky
roku 2017
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Možné novinky 2017 – DPFO I
Zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě

– Zvýhodnění nově: 13 404 Kč, 19 404 Kč a 24 204 Kč

Daňový bonus

– Roční maximální výše daňového bonusu by měla zůstat nezměněna (60 300 Kč)

– Trvá omezení využití daňového bonusu na poplatníky s ročním příjmem minimálně ve 
výši šestinásobku minimální mzdy

– Do rozhodného příjmu se již budou započítávat pouze příjmy ze závislé činnosti a 
samostatné výdělečné činnosti 

Školkovné

– Zvýšení slevy na dani za umístění dítěte ve školce (tzv. „školkovné“) na 11 000 Kč
na dítě

Prohlášení poplatníka

– Prohlášení bude možné „podepsat“ elektronicky 

– Elektronickým podpisem zaměstnance nebo prostřednictvím interního informačního 
systému zaměstnavatele
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Možné novinky 2017 – DPFO II
Osvobození nepeněžitých plnění – použití zdravotnických zařízení

– Zahrnuje i nákup jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný charakter

– Nově i pořízení dioptrických brýlí, zdravotní obuvi na předpis

Zaměstnání malého rozsahu 

– Měsíční příjem nepřesahující 2 500 Kč

– Srážková daň 15 %

Otcovská dovolená

– 1 týden

– Muž zapsaný jako otec dítěte do knihy narození

– Nástup do 6 týdnů ode dne narození dítěte

– 70% denního vyměřovacího základu 

Zavedení progresivních sazeb sociálního pojištění

– Pouze věcný návrh MPSV
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Možné novinky 2017 – DPPO - majetek
Vstupní cena při nové výstavbě

– Součástí vstupní ceny nového stavebního díla je daňová zůstatková cena likvidovaného 
díla 

Odpisování technického zhodnocení 

– Rozšíření možnosti odpisovat technického zhodnocení i na uživatele (podnájemce) za 
obdobných podmínek jako nájemce

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku

– Nastavení současných dob odpisování jako dob minimálních

Rezervy – solární panely 

– Tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů je nákladem na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů  
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Elektronická evidence tržeb
Elektronická evidence tržeb se postupně zavádí ve 4 fázích:

– 1. fáze od 1. 12. 2016 pro stravovací služby,

– 2. fáze od 1. 3. 2017 pro maloobchod a velkoobchod,

– 3. fáze od 1. 3. 2018 pro svobodná povolání a zemědělství,

– 4. fáze od 1. 6. 2018 pro vybraná řemesla

Sleva na dani na evidenci tržeb maximálně 5000 Kč

– Výše slevy se odvíjí od výše základu daně

– Lze uplatnit pouze v roce, v němž byly poprvé přijaty příjmy podléhající EET.



Daň z přidané 
hodnoty
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DPH novinky v průběhu 2016
Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

– Elektřina, plyn a certifikáty elektřiny

– Dodání zboží osobou neusazenou v ČR

– Telekomunikační služby

Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení

– Vyloučení vzniku pokuty za nepodání KH (Pozdní podání bez výzvy)

– Prominutí pokuty za nepodání KH (Pozdní podání na základě výzvy – podání žádost)

Snížená sazba u stravovacích služeb 

– Od 1. prosince 2016 sazba daně 15 %

Daňový doklad při vývozu

– Dříve JSD, nově běžný daňový doklad (faktura)

Intrastat

– Pro přepočet cizí měny dříve používán kurz vyhlášený Celní správou ČR, nyní kurz ČNB nebo 
ECB



Novela ZDPH 2017
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Novinky DPH
Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

– Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce

Rozšíření ručení

– Příjemce zdanitelného plnění také ručí za DPH neodvedenou poskytovatelem (virtuální měna)

Odvod DPH z přijatých záloh

– Doposud: Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat 
daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty

– Nově: Povinnost přiznat daň z přijaté úplaty, jen je-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty 
známo dostatečně určitě, tj. známe:

– zboží, které má být dodáno, nebo službu, která má být poskytnuta

– sazbu daně

– místo plnění

DPH u mank

– Doposud dodanění na výstupu, nově vyrovnání / úprava odpočtu

– Týká se zničení, ztráty či odcizení, které nejsou řádné doloženy a potvrzeny

– Vyrovnání / úprava v okamžiku, kdy se plátce prokazatelně dozvěděl, že ke zničení, ztrátě či 
odcizení došlo, nebo kdy se toto dozvědět měl a mohl



Děkuji za 
pozornost
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