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Minimální mzda 

Minimální mzda se od letošního roku opět zvyšuje, tentokrát na 11 000 Kč 

měsíčně. 

S tím souvisí zvýšení minimální hodinové mzdy, a to z 58,70 Kč za hodinu 

na 66 Kč za hodinu. 

Ti, kteří spadají do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, budou muset 

zaplatit více na odvodech za zdravotní pojištění. Nová záloha činí 1485 Kč 

měsíčně. Platba pojistného je navýšena již za leden 2017 a je splatná 

nejpozději k 8. únoru 2017. 

Zvyšuje se také maximální možný měsíční výdělek, který si smíte vydělat coby 

uchazeč o zaměstnání, aniž by vás z evidence úřadu práce vyřadili. Do konce 

roku byla tato částka ve výši maximálně 4950 Kč. Nově si lze vydělat měsíčně 

až 5500 Kč. 

Od 1. ledna 2017 se kromě minimální mzdy zvyšují i předepsané minimální 

mzdové standardy pro lépe odměňované profese, a to následovně: 
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ím poměru 

od 

1. 1. 201

7 

Skupin

a 

prací 

Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc 

1. 55,10 Kč 9300 Kč 58,70 Kč 9900 Kč 66,00 Kč 11 000 Kč 

2. 60,90 Kč 10 300 Kč 64,80 Kč 10 900 Kč 72,90 Kč 12 200 Kč 

3. 67,20 Kč 11 300 Kč 71,60 Kč 12 100 Kč 80,50 Kč 13 400 Kč 

4. 74,20 Kč 12 500 Kč 79,00 Kč 13 300 Kč 88,80 Kč 14 800 Kč 

5. 81,90 Kč 13 800 Kč 87,20 Kč 14 700 Kč 98,10 Kč 16 400 Kč 

6. 90,50 Kč 15 300 Kč 96,30 Kč 16 200 Kč 108,30 Kč 18 100 Kč 

7. 99,90 Kč 16 800 Kč 106,30 Kč 17 900 Kč 119,60 Kč 19 900 Kč 

8. 110,30 Kč 18 600 Kč 117,40 Kč 19 800 Kč 132,00 Kč 22 000 Kč 
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Profese jsou odstupňované do 8 kategorií podle nařízení vlády č. 567/2006 

Sb., v platném znění. O nároku na vyšší mzdu, rozhoduje druh vykonávané práce. 

Například řidič linkového autobusu, který má profesi s názvem „Řízení, údržba 

a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů a která jsou 

určena pro přepravu více než 16 osob“, nyní spadá do 5. skupiny. Nejnižší 

hodinová odměna tak činí 98,10 Kč a měsíčně pak minimálně 16 400 Kč. 

 

Povinná náležitost mzdového listu 

Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje 

údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění. 

Pro účely mzdového listu za zdaňovací období 2016 se jedná o údaje o ročním 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo 

provedeno v roce 2016, a to včetně výpočtu daně za období 2015. Zároveň však 

sdělujeme, že Finanční správa ČR nebude rozporovat případy, kdy na mzdovém 

listě za zdaňovací období 2016 bude uveden příp. výsledek ročního zúčtování 

záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 včetně výpočtu daně za 

toto období. Totéž platí i pro zdaňovací období 2015. Žádáme tedy tímto plátce 

daně a tvůrce mzdových programů, aby pro zdaňovací období 2017 již byla tato 

náležitost mzdového listu uvedena do souladu se zákonem o daních z příjmů a 

s tímto sdělením. 

 

Zdravotní a sociální pojištění 2017 

Průměrná mzda pro rok 2017 se odhaduje na 28 232 Kč jako součin všeobecného 

vyměřovacího základu ve výši 27 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0396. 

S růstem průměrné mzdy souvisí i růst minimálních záloh na zdravotní a 

sociální pojištění. 

Sociální pojištění 2017 

Minimální záloha na důchodové pojištění se pro letošní rok zvyšuje na 2061 Kč. 

V případě vedlejší činnosti se záloha zvyšuje na 825 Kč. Rozhodná částka pro 

vedlejší činnost pro rok 2017 je 67 756 Kč. 

Nová výše záloh se bude platit až v měsíci, který následuje po tom, ve kterém 

se podává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, pokud podnikání pokračuje. 

Pokud OSVČ s podnikáním začíná, bude platit nové minimální zálohy už od 

počátku své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začíná. Zálohy se platí vždy 

do 20. dne následujícího měsíce. 

Údaj 

platný 

pro rok 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrná 

mzda 

25 137 K

č 

25 884 K

č 

25 942 K

č 

26 611 K

č 

27 006 K

č 

28 232 K

č 

Minimáln

í záloha 

1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč 1972 Kč 2061 Kč 

http://www.podnikatel.cz/zakony/narizeni-vlady-567-2006-sb-/
http://www.podnikatel.cz/zakony/narizeni-vlady-567-2006-sb-/
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(hlavní 

činnost) 

Minimáln

í záloha 

(vedlejš

í 

činnost) 

735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč 789 Kč 825 Kč 

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 

 

Nemocenské pojištění 2017 

Minimální záloha na nemocenské pojištění se nemění a zůstává na 115 Kč, 

protože nedošlo ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Ten tedy 

stále činí 5000 Kč. 

Stejný zůstává i vyměřovací základ, který zakládá účast na nemocenském 

pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně to tedy znamená, že 

se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění. 

Vláda plánuje změny v souvislosti s platbou záloh na sociální pojištění. 

Upozorňuji, že zatím ještě neplatí, protože návrh je teprve ve Sněmovně 

v prvním čtení. Některé navrhované novinky: nově by se platby záloha měly 

hradit ještě v tom měsíci, za který náleží. Zaplatit by se ale mohli až do 

konce měsíce. Některé OSVČ už si asi nebudou smět požádat o snížení záloh. 

Vyšší nemocenské a náhrada mzdy 

Od 2017 se mění také výše nemocenského a náhrady mzdy. Nově se bude počítat 

více peněz z výdělku, a to proto, že se zvyšují redukční hranice pro výpočet 

náhrady mzdy: 

Rok 2016 Rok 2017 Míra zápočtu 

do 157,68 Kč do 164,85 Kč 90 % 

od 157,68 Kč do 236,43 Kč od 164,85 do 247,10 Kč 60 % 

od 236,43 Kč do 472,68 Kč od 247,10 Kč do 494,20 Kč 30 % 

nad 472,68 Kč nad 494,20 Kč 0 % 

 

Zdravotní pojištění 2017 

Minimální záloha na zdravotní pojištění se letos zvyšuje 

na 1906 Kč. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění 

stanoven. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího 

měsíce a nová výše se platí vždy od ledna. 

http://www.mesec.cz/clanky/nektere-osvc-uz-si-asi-nebudou-smet-pozadat-o-snizeni-zaloh/
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Rok 2014 2015 2016 2017 

Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč 13 503 Kč 14 116 Kč 

Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč 1906 Kč 

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014, 2015, 2016 a 2017 

Osobám bez zdanitelných příjmů se kvůli růstu minimální mzdy zase zvýší 

minimální zálohy na zdravotní pojištění na 1485 Kč měsíčně. 

Nařízením vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, 

za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se od 

ledna zvýšil také vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění pro státní 

pojištěnce. Pro platby na zdravotní pojištění placené státem tak nově platí 

vyměřovací základ 6814 Kč (za rok 2016 to bylo 6444 Kč) což znamená měsíčně 

pojistné ve výši 920 Kč (za rok 2016 to bylo 870 měsíčně). 

Nové účty zdravotních pojišťoven 

Zdravotní pojišťovny musí do 10. února 2017 zrušit své účty u komerčních bank 

a vytvořit si nové účty u České národní banky, kam budou zaměstnavatelé, OSVČ 

a další plátci zasílat pojistné. Změna vychází z novely zákona o rozpočtových 

pravidlech. Konkrétní číslo účtu najdete na webu příslušné pojišťovny. 

 

Daně z příjmů 

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2016 byla sice velice významná, ale 

kromě zvýšení částek daňového zvýhodnění pro druhé, resp. třetí a další dítě 

přinesla jen minimum dalších změn, navíc pro běžnou praxi nepříliš významných. 

Novela 2017 je naproti tomu velice rozsáhlá – vládní návrh obsahuje 196 bodů 

změn a 12 bodů přechodných ustanovení, dále byla přijata řada pozměňovacích 

návrhů. Některé změny se promítnou již pro zdaňovací období roku 2017 (např. 

zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě), některé až pro zdaňovací období 

započaté po účinnosti novely (např. pro fyzické osoby by se tyto změny použily 

až od roku 2018 - např. omezení maximální částky výdajů uplatňovaných 

procentem z příjmů 

Hlavní změny v daních z příjmů přinese novela zákona projednávaná jako 

součást daňového balíčku 2017, který sněmovna schválila 13.1.2017 s účinností 

od 1.4.2017. Přinese pro celé zdaňovací období 2017 zvýšení daňového 

zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě. 

Daňové sazby zůstaly pro rok 2017 nezměněny, stejně tak se nadále uplatňuje 

u zdanění mezd princip superhrubé mzdy. Součástí novely od 1.4.2017 je však 

např. rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti (např. 

na příjmy z dohod o pracovní činnosti) nepřesahující měsíčně 2,5 tis. Kč (na 

příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně se bude srážková daň 

uplatňovat dle nezměněných pravidel) - tato změna se však pravděpodobně 

uplatní až v roce 2018.  

Srážková daň ve výši 15 procent by tak měla být uplatňována nejen u příjmů 

plynoucích z dohod o provedení práce do 10 000 korun za měsíc, ale nově i u 

zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 2 500 korun za měsíc. 

http://www.mesec.cz/aktuality/zdravotni-pojistovny-meni-cisla-uctu-platby-na-pojistne-budete-zasilat-jinam/
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Například svědečné u zaměstnance, odměna za výkon funkce, příjem ze 

zaměstnání malého rozsahu, dohoda o pracovní činnosti do výše hrubého příjmu 

2500 korun.   

Další změny se týkají např. oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku. 

Pro rok 2017 platí změny zákona o daních z příjmů týkající se daňové podpory 

produktů pro finanční zajištění ve stáří – maximální částky daňových odpočtů 

od základu daně plateb do 3. pilíře (po odpočtu částky 12 tis. Kč) resp. 

pojistného na soukromé životní pojištění se zvyšují 12 tis. Kč (naposledy se 

tento limit uplatní za rok 2016) na 24 tis. Kč (uplatní se poprvé za rok 

2017). 

Zákonem č. 188/2016 Sb. (doprovodný zákon k zákonu o hazardních hrách a zákonu 

o dani z hazardních her) dojde k 1.1.2017 ke změnám ve zdanění výher z 

hazardu. K 1.1.2017 dále došlo k rozšíření osvobození některých výsluhových 

náležitostí vojáka z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů od daně 

z příjmů fyzických osob novelou č. 454/2016 Sb. 

Pro rok 2017 byl vydán mírně upravený tiskopis prohlášení k dani ze závislé 

činnosti – vzor č. 25. 

Vyšší sleva za školkovné, ale pro méně lidí 

Sleva za umístění dítěte se opět zvyšuje. Za rok 2016 maximálně 

na 9900 Kč (rozhoduje reálně uhrazená částka školkovného). U příjmů za rok 

2017 už to bude maximálně 11 000 Kč. 

Zároveň si ale může slevu za školkovné uplatnit méně rodičů. Od roku 

2016 totiž vzniká nárok na slevu jen rodičům, kteří dítě umístí do zařízení 

evidovaného u ministerstva práce a sociálních věcí. Kvůli tomu na potvrzení 

od provozovatele zařízení musíte mít kromě vyčíslení školkovného nově také: 

 datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo 

 datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních 

věcí nebo 

 datum vzniku živnostenského oprávnění. 

 

Sleva za faktické umístění dítěte 

Novela by měla změnit i definici slevy za umístění dítěte. V současnosti lze 

zákon vykládat tak, že se sleva uplatňuje v období, kdy bylo školkovné 

uhrazeno (cashový přístup), nebo že se sleva uplatňuje v období, za které 

bylo školkovné uhrazeno (akruální přístup). Nově by se sleva uplatňovala 

pouze podle akruálního principu. 

 

Větší odpočet za životko a penzijko 

Od ledna dochází ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů fyzických 

osob podle § 6 odst. 9 písm. p) u příspěvků zaměstnavatele na penzijní 

připojištění, doplňkové penzijní spoření (dále jen penzijní spoření) a 

soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud zaměstnanci firma 

přispívá na jeden ze zmíněných produktů, bude pro něj tento příjem nově 

osvobozený až do 50 000 Kč ročně. Pokud by příspěvky přesáhly tuto hranici, 

bude mu tato částka započtena do hrubé mzdy a odvedete z ní daň i pojistné. 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/novy-vzor-prohlaseni-poplatnika-dane-z-prijmu-fo-7611
http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170101/uplne/#p6
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Dále se u tohoto penzijního spoření a životního pojištění zvyšuje 

nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů ze 

12 000 Kč na 24 000 Kč. 

Zároveň dochází ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu 

daně (§ 15 odst. 5 písm. a) a c)) v případě penzijního spoření. Dosud platilo, 

že se výše zaplacených příspěvků snížila o 12 000 Kč za celý rok. Nově se 

toto snížení uplatní za každý jednotlivý měsíc zvlášť a bude možné odečíst 

jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly 

maximální výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na maximální státní 

příspěvek. Tzn. o měsíční příspěvek menší než 1000 Kč si základ snížit 

nesmíte (to platilo i dosud), ale nově si odečtete v plné výši mimořádné 

příspěvky, které budete vkládat narychlo před koncem roku (tedy vše nad 

zmíněnou tisícikorunu). 

Znovu osvobozené výsluhy 

Od letoška dochází ke znovuzavedení osvobození výsluh od daně. Změna se 

konkrétně týká: 

 výsluhového příspěvku, 

 odbytného, 

 příspěvku na bydlení vojáků z povolání, 

 výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů. 

Do konce minulého roku se tyto výsluhy při výplatě zdaňovaly 15 %. 

Vyšší sleva na dítě 

Například vyšší daňové zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně a na třetí 

a další dítě o 300 Kč měsíčně. 

Přísnější pravidla pro vznik nároku na daňový bonus 

Novela plánuje kvůli zneužívání také zúžit výčet příjmů, které zakládají 

nárok na vznik daňového bonusu. Nárok na roční daňový bonus získáte, pokud 

vaše příjmy dosahují nejméně šestinásobku minimální mzdy, pro rok 2017 tedy 

platí částka 66 000 Kč (maximální výše ročního bonusu zůstává stejná, 

60 300 Kč). Nově do těchto příjmů nebude možné zahrnout kapitálové příjmy a 

příjmy z pronájmu majetku. Nárok na bonus se bude řídit jen příjmy ze 

zaměstnání a podnikání.  

Sleva na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ s paušálem 

Do novely se v rámci pozměňovacích návrhů dostala také možnost uplatnit slevu 

na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ uplatňující výdajový 

paušál (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu 

přesahuje 50 % celkového daňového základu). Výměnou za to se ale má využití 

paušálů dál omezit.  

V současnosti platí, že výdajový paušál je možné uplatnit do následující výše 

výdajů: 

OSVČ Výše uplatňovaného 

výdajového paušálu 

Maximální částka 

uplatnitelných výdajů 

do částky 

http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170101/uplne/#p15
http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-danich-z-prijmu/zneni-20170101/uplne/#p15
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Osoby podnikající 

v zemědělství, lesnictví, 

vodním hospodářství a 

řemeslné výrobě 

80 % 1 600 000 Kč 

Ostatní živnostníci 60 % 1 200 000 Kč 

Ostatní (nezávislá povolání, 

znalci, tlumočníci, autoři) 

40 % 800 000 Kč 

Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 600 000 Kč 

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění 

Pro většinu OSVČ, které uplatňují výdajový paušál, je daňová sleva na dítě a 

vyživovanou manželku zapovězená. To za situace, že činnost, na kterou paušál 

uplatňují, je převažující výdělečnou činností. 

Na daňové zvýhodnění a daňovou slevu na vyživovanou manželku mají v případě 

uplatnění výdajového paušálu nyní nárok jen za situace, že součet jejich 

dílčích základů, u kterých paušál uplatňují, nepřesahuje 50 % celkového 

základu daně. 

Pokud projde návrh rozpočtového výboru v rámci daňového balíčku, hodnoty 

maximálních částek výdajů, na které lze paušál uplatnit, se sníží na polovinu. 

Mezní hranice příjmů, ze kterých se tyto limity počítají, tedy klesne na 

1 mil. Kč. 

Neznamená to, že by podnikatelé s vyššími příjmy nemohli výdajový paušál 

uplatňovat vůbec, mohou tak ale učinit jen do limitu výdajů, které vychází 

právě z mezního příjmu. Nově tedy má platit: 

OSVČ Výše uplatňovaného 

výdajového paušálu 

Nová maximální částka 

uplatnitelných výdajů 

do částky 

Osoby podnikající 

v zemědělství, lesnictví, 

vodním hospodářství a 

řemeslné výrobě 

80 % 800 000 Kč 

Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč 

Ostatní (nezávislá povolání, 

znalci, tlumočníci, autoři) 

40 % 400 000 Kč 

Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000 Kč 
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Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění při schválení daňového 

balíčku 

 

Podnikatelé, kterých se dotkne pouze výhoda v opětovné možnosti si uplatnit 

slevu na dítě či vyživovanou manželku, se možná budou radovat dvojnásobně. 

Daňový balíček totiž obsahuje i další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a 

další dítě. 

Půjde už o třetí zvýšení daňového zvýhodnění v řadě a mělo by proběhnout 

podle stejného scénáře jako předchozí dvě. Sleva na jedno dítě zůstane stejná, 

ze změny budou profitovat jen pracující rodiče dvou a více vyživovaných dětí, 

se kterými bydlí ve společné domácnosti. 

Na druhé dítě by mělo daňové zvýhodnění vzrůst o 200 Kč měsíčně (tj. o 2400 Kč 

ročně) a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3600 Kč 

ročně) oproti letošnímu roku 2016. 

Sleva na druhé dítě tak měsíčně bude činit 1617 Kč (ročně 19 404 Kč) a na 

třetí a další děti pak 2017 Kč – ročně tedy 24 204 Kč. 

 

Změna rozhodného okamžiku pro uplatnění slevy pro ZTP/P a invalidy 

Rozhodný okamžik vzniku nároku na slevu pro držitele ZTP/P či poplatníka po 

přiznání invalidity by se měl změnit. Nově nevznikne nárok na slevu až 

v okamžiku vydání průkazu ZTP/P nebo pobírání invalidity, ale už v momentě 

jejich přiznání. To samé pravidlo bude platit i v případě slevy na vyživovanou 

manželku ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P. 

 

Nová daňová sleva na evidenci tržeb 

Novinkou je i sleva na evidenci tržeb, kterou může uplatnit poplatník ve 

zdaňovacím období, kdy poprvé začal tržby evidovat. Sleva činí 5000 Kč. 

Darování krve a kostní dřeně 

Dále se schvaluje novela, která by zvýšila odpočet od základu daně za jeden 

odběr krve nebo jejích složek na 3000 Kč. Dále pak za vstup do Českého 

národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců 

krvetvorných buněk se plánuje jednorázový nárok (jednou za život poplatníka) 

na odpočet ve výši 8000 Kč od základu daně. 

Změny z minula, které ovlivní peněženku až letos 

Zaměstnanci pocítili loňské zvýšení daňového zvýhodnění kvůli zákonodárcům 

až ve mzdě za květen, ačkoli sleva se zpětně zvýšila od začátku roku 

2016. Zvýšení slevy za leden až duben je tedy nutné uplatnit prostřednictvím 

ročního zúčtování daní, o které musíte požádat svého zaměstnavatele, nebo 

podáním daňového přiznání. 

 

DPH 

Pro rok 2017 vláda neschválila žádné změny v sazbách DPH (přeřazení 

stravovacích služeb do 15% sazby daně zákonem č. 113/2016 Sb. je účinné již 
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od 1.12.2016) ani ke změně v limitu pro plátcovství (nadále se bude uplatňovat 

limit 1 mil. Kč za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Dne 

10.1.2017 však Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely 

zákona o DPH, která přeřazuje dodání novin z 15 do 10% sazby daně – tato 

změna se uplatní ode dne jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (účinnost má totiž 

novela stanovenu na 1.1.2017).  

Poslanecká sněmovna 13.1.2017 schválila ve 3. čtení daňový balíček 2017, 

jehož součástí je i rozsáhlá novela zákona o DPH. Koncepční změna je navržena 

v uplatnění DPH pro osoby, které společně podnikají na základě smlouvy o 

společnosti (postaru sdružení bez právní subjektivity) – protože se jedná o 

zcela nová pravidla (jednotlivé společně podnikající osoby budou uplatňovat 

DPH vzájemně mezi sebou atd.), umožňuje návrh novely přizpůsobit se novým 

pravidlům v přechodném období do 31.12.2018. 

Novela obsahuje celou řadu dalších změn (návrh obsahoval 124 bodů změn a 7 

bodů přechodných ustanovení, dále byla přijaty pozměňovací návrhy), např. 

nová úprava pravidel pro povinnost přiznat daň reagují na směrnici EU ke 

zdanění poukázek. Novela se pravděpodobně uplatní s účinností od 1.4.2017. 

Pro rok 2017 došlo také k doplnění předpisů EU v otázce vymezení nemovitostí 

a služeb s nemovitostmi souvisejících. Podrobnější informace k novele zákona 

o DPH pro rok 2017, k dalším chystaným změnám a ke změnám plynoucím z předpisů 

EU upravuje samostatný článek 

 

Od 1. 11. platí daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupující 

Od 1. listopadu 2016 připadne povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých 

věcí vždy kupujícímu, tedy nabyvateli nemovitosti. ČR tak zavádí koncepci, 

která je používána ve většině evropských zemí. 5. srpna tohoto roku byl ve 

sbírce zákonů vyhlášen příslušný zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění 

platnost zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí 

nemovitých věcí. Po uplynutí tříměsíční legisvakanční lhůty tato novela 

podle plánu nabývá 1. listopadu účinnosti. 

Nový zákon vedle toho odstraňuje další nedostatky, které se při aplikaci 

předchozí právní úpravy projevily. Především osvobozuje od daně z nabytí 

nemovitých věcí územní samosprávné celky, neboť v jejich případě se nejeví 

jako smysluplné daňově zatěžovat činnost vykonávanou ve veřejném zájmu. Výnos 

z daně by navíc znamenal pouze peněžní transfer mezi jednotlivými veřejnými 

rozpočty. Zjednodušuje určení základu daně u směny a koncepci zdanění při 

nabývání inženýrských sítí. 

 

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 

věcí na e-mail 

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání 

údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. 

Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s 

údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké 

jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, 

výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, 

umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo 

mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 

15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro 
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placení daně z nemovitých věcí e-mailem. 

 

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu 

službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají 

zřízenu datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro 

placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka. 

 

Podrobné informace o službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 

věcí e-mailem naleznete na internetových stránkách Finanční 

správy: www.financnisprava.cz, v sekci Daně a pojistné > Daně > Daň z 

nemovitých věcí > Informace, stanoviska a sdělení > 2016 >Informace k nové 

službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. 

 

Exekuční a jiné srážky se od roku 2017 mění 

Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za měsíc leden vyplácených 

zaměstnancům v únoru, se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2017 činí 

nezabavitelná částka dlužníka 6154,67 Kč. Na každou osobu, které je povinen 

dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na 

osobu povinného, tj. 1538,67 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek 

mzdy, je pro tento rok stanovena na 9232 Kč. 

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a 

normativní náklady na bydlení. Náklady na bydlení vláda svým nařízením pro 

rok 2017 snížila z 5858 na 5822 korun. Naopak k valorizaci částek životního 

a existenčního minima od 1. ledna 2017 nedošlo. Nezabavitelná částka na osobu 

povinného, tj. na dlužníka, tím od roku 2017 mírně poklesla. S počtem 

vyživovaných osob klesne i částka, kterou bude možné dlužníkům ze mzdy 

ponechat. 

Povinný (tj. zaměstnanec) má vždy nárok na nezabavitelnou částku a další 

částky dle počtu vyživovaných osob. Na manžela povinného se započítává jedna 

čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované 

dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi 

zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina 

nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch 

byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon 

rozhodnutí dosud trvá.  

V průběhu výpočtu se pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se 

zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná 

nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby.  
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