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Vážené dámy,  
vážení pánové,
jaro je v  plném 
proudu a  – jak se 
již stává tradicí – 
dostáváte do  ru-
kou první letošní 

newsletter společnosti LERIKA. A ačkoliv 
by počasí možná vybízelo k úplně jiným 
úvahám, náš newsletter se pochopitelně 
věnuje daním, financím, zákonům, vy-
hláškám a všemu, co s tím souvisí. 

Témata, která tentokrát přinášíme, 
by bylo možné označit za díly dvou se-
riálů. První z nich se věnuje novému ob-
čanskému zákoníku. V  minulém news- 
letteru jsme Vás informovali o konceptu 
svěřeneckých fondů, tentokrát se zamě-
řujeme na  nemovitosti a  není pochyb 
o tom, že nová rozsáhlá norma obsahuje 
i řadu dalších záležitostí, na které se bu-
deme muset dříve či později podívat – 
včetně těch, kde se dosud liší výklady, co 
nová norma vlastně vyžaduje.

Druhý seriál souvisí s  tím, že máme 
novou vládu, nového ministra financí 
a s nimi i novou představu o tom, jak by 

měla vypadat daňová soustavy a daňové 
předpisy. Záměry, které byly ohlášeny 
předchozími vládami, už neplatí. To, co 
mělo vstoupit v účinnost od roku 2015, 
nejspíš nevstoupí. Co mělo být zrušeno, 
to se podle všeho nezruší. A  ještě není 
zdaleka jasné, jakou koncepcí bude to 
vše nahrazeno a co z toho bude pro po-
platníky vyplývat. 

Uprostřed těch všech změn chceme 
být tím, kdo dá svým zákazníkům jistotu, 
a  tvrdě na  tom pracujeme. Studujeme 
normy, čteme si výklady, diskutujeme 
s experty a pečlivě sledujeme nově pu-
blikované dokumenty. Zásobárna vě-
domostí, která tak vzniká, je Vám k  dis-
pozici. Z  menší části prostřednictvím 
těchto newsletterů a  našich Tax News, 
z  větší části prostřednictvím konzultací 
a dalších služeb. 

Proto bych Vás ráda povzbudila, 
abyste nás v  případě jakýchkoliv po-
chybností neváhali kontaktovat včas. 
Jakmile je kontrakt nebo jiný dokument 
jednou hotov, je řešení jakékoliv finanční 
a  daňové situace mnohem obtížnější. 
Spoléhání na minulé zkušenosti nemusí 

Skutečnost, že nový občanský zákoník 
(NOZ) přinesl spoustu novinek v  právní 
a  následně i  daňové oblasti, již zazna-
menala i široká veřejnost. V následujícím 
textu nastíníme, na  jaké hlavní změny 
můžete od  1. 1. 2014 narazit. Budeme 
se věnovat pohledu NOZ a  navazují-
cích změn daňových a dalších předpisů, 
ke kterým došlo od začátku roku 2014.

Kus mostu součástí zahrádky?
Tou hlavní změnou je určitě nové chá-
pání vztahu mezi pozemkem a  stav-

NEMOVITOSTI PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI

zemí, jako např. Německu či Rakousku. 
Od  ledna 2014 je tomu tedy tak, že 

pokud postavíte dům na  vlastním po-
zemku, stane se automaticky součástí 
tohoto pozemku. Pokud postavíte dům 

v  době překotně se měnící legislativy 
stačit. Oproti tomu, i velmi stručná kon-
zultace Vás může upozornit na zdánlivě 
bezvýznamnou změnu s  velkým dopa-
dem nebo Vám dodat klidný spánek ujiš-
těním, že je vše ošetřeno správně. 

Přeji Vám příjemné čtení a vydařený 
zbytek jara. 

Monika Borkovcová

Nahrazení daně z  převodu nemovitostí daní z  nabytí, zrušení po-
vinnosti obstarávat si znalecký posudek, změny v zapisování do ka-
tastru nemovitostí, zavedení institutu práva stavby a další novinky 
mění to, co dosud platilo v souvislosti s nemovitostmi – pro některé 
z nás většinu života, pro jiné dokonce celý dosavadní život. 

bou, která se na  něm 
nachází. Do  konce roku 
2013 byly pozemek 
a  stavba na  něm stojící 
považovány za  dvě sa-
mostatné nemovité věci, 
přičemž s  každou z  nich 
mohl vlastník nakládat 
rozdílně. Nově je stavba pokládána 
za součást pozemku. Úprava v NOZ se 
tak vrací k  principu, jaký u  nás platil 
před rokem 1963 a  zároveň nás při-
bližuje legislativě jiných evropských 
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na  cizím pozemku, stane se součástí 
tohoto pozemku jiného vlastníka. To je 
zásada příznivá pro vlastníky pozemků, 
nicméně asi nepřijatelná pro osoby, 
které by chtěly na cizích pozemcích sta-
vět. Proto zákonodárce zařadil do  NOZ 
tzv. právo stavby. Jde o  to, že vlastník 
pozemku poskytne potenciálnímu sta-
vebníkovi právo umístit na  pozemek 
svůj dům (nebo jinou stavbu). S právem 
stavby je možné zacházet stejně jako se 

stavbou, je možné je prodat, darovat, 
zdědit nebo využít jako zástavu. Nic-
méně protože se jedná o nový institut, je 
velmi pravděpodobné, že taková zástava 
nebude bankám stačit, takže k  získání 
úvěru bude zapotřebí i dalšího zajištění. 

Další zajímavou novinkou je skuteč-
nost, že za  součást pozemku je pova-
žováno vše pod ním i  nad ním. Nejspíš 
nás tedy čekají zajímavé situace ohledně 
mostů, podloubí a podobných staveb.

Právo stavby
Právo stavby je zavedeno NOZ 
(§1240 a násl.) a spočívá v tom, že 
držitel tohoto práva je oprávněn 
mít na cizím pozemku – nebo pří-
padně pod ním – stavbu. Fakticky 
se jedná o druh věcného břemene. 

Právo stavby je sjednáváno 
jako právo dočasné, nejdéle na 99 
let. 

Tento institut je pro většinu 
obyvatel ČR novinkou, nicméně 
setkáme se s  ním v  Německu,  
Rakousku a  dalších evropských 
zemích. Do roku 1964 byl součástí 
i československého práva.

Daň z nabytí, která nahradila dřívější 
daň z převodu nemovitosti, přinesla re-
lativně výrazné zjednodušení. Při pře-
vodu většiny obvyklých nemovitostí již 
nebude třeba přikládat dříve povinný 
znalecký posudek. Základ daně bude 
stanoven jako 75 % „směrné hodnoty“, 
což je údaj určený finančním úřadem 
na základě typu, polohy a charakteru ne-
movitosti. Pokud poplatníkovi směrná 
hodnota nevyhovuje, může jít cestou 

znaleckého posudku. Touto problemati-
kou jsme se podrobněji zabývali v našich 
Tax News za březen a květen 2013.

Co ovšem někteří ušetří na dani z na-
bytí nemovitých věcí, o to více zaplatí jiní 
na dani z přidané hodnoty v souvislosti 
s  převodem nemovitosti. Oproti roku 
2013 došlo zúžení osvobození od  DPH 
při dodání pozemku a  zdaněno bude 
například dodání k pozemku, na kterém 
vede inženýrská síť.

Zkrátka, daně jsou prostě jednou ze 
základních jistot života a u těch „nemo-
vitostních“ to platí dvojnásob. 

Alena Kučerová

„Základ daně bude stanoven 
jako 75 % „směrné hodnoty“, 
což je údaj určený finančním 

úřadem na základě typu, 
polohy a charakteru nemovitosti. 

Pokud poplatníkovi směrná 
hodnota nevyhovuje, může jít 
cestou znaleckého posudku.“

„Většina vlastníků nemovitostí 
určitě ocení možnost 

automatického informování 
o návrzích a záznamech 

týkajících se jejich nemovitostí. 
Služba je sice zpoplatněna, 

ale přesto bude dobrou investicí. 
Za 20 a méně „hlídaných“ 

nemovitostí zaplatíte 
jednorázový poplatek 

200 korun.“

Víte, co vám kdo zapisuje 
do katastru?
Velkých změn doznaly také zápisy do ka-
tastru nemovitostí. Nově se do něj zapi-
suje nejen výše popsané právo stavby, 
ale také např. právo nájmu a  všechny 
typy zástavních práv k nemovitostem.

Většina vlastníků nemovitostí určitě 
ocení možnost automatického infor-
mování o  návrzích a  záznamech týka-
jících se jejich nemovitostí. Vyhnou se 
tak riziku, že by někdo dosáhl změny 
záznamu na  základě padělaných do-
kladů. 

Služba je sice zpoplatněna, ale přesto 
bude dobrou investicí. Za  20 a  méně 
„hlídaných“ nemovitostí zaplatíte jed-
norázový poplatek 200 korun za  první 
rok, v dalších letech pak již máte službu 
zdarma. Při vyšším počtu hlídaných ne-
movitostí bude poplatek činit 10 korun 
za  každou další nemovitost a  rok, až 
do celkové částky 50 000 korun. 

Ušetříte za odhad, připlatíte 
na DPH
K  nemovitostem se ale váže řada daní, 
kterým se nelze jednoduše vyhnout. 
Dům ani pozemek neschováte ani ne-
přesunete do  daňového ráje. Nemovi-
tosti jsou pevně spojené se zemí, evi-
dované v  katastru nemovitostí a  tedy 
jednoduše zjistitelné a ověřitelné.

Základní „nemovitostní daní“ je daň 
z  nemovitých věcí, která od  začátku 
letošního roku nahradila daň z  nemo-
vitostí. S NOZ došlo pouze k terminolo-
gickým úpravám, základní pravidla a ter-
míny splatnosti daně zůstaly zachovány. 



Změny, které potěší seniory…
Kdo má však zcela jistě radost, jsme my, 
tedy daňoví poradci. Některé již platné 
zákony, jejichž účinnost byla datována 
k  1. lednu 2015, se pravděpodobně ni-
kdy účinnými nestanou, a  pokud ano, 
tak v  pozměněném stavu. Jiné zákony, 
které jsou dnes pouze v hlavách našich 
„politiků“ se ale stanou platnými a prav-
děpodobně i  účinnými. Jinými slovy to 
znamená, že my, daňoví poradci, se bu-
deme muset naučit vykládat nová znění 
zákonných ustanovení, abychom byli 

schopni klientům dobře poradit, a  kli-
enti nás budou navštěvovat v  hojném 
počtu. Daňová legislativa je totiž tak slo-
žitá a neustále se měnící, že pochopit ji 
a  správně si ji vyložit je ve  spoustě pří-
padů věc nelehká a změna k lepšímu se 
zřejmě nechystá. Jako daňový poradce 
musím říci jen tak dál, neboť beze změn 
v daňových předpisech bychom neměli 
tolik práce. Z  pohledu člověka daňové 
legislativy neznalého však chápu ať už 
jeho rozhořčení či vlastně i naději, neboť 
ne nadarmo se říká, že ta umírá až po-
slední.

A co, že se to na nás od roku 2015 
připravuje? Zvýšení slevy na  dani 
na  druhé a  každé další dítě, zcela jistě 
přivítají mladé rodiny s dětmi. Uvažuje se 
o navýšení o částku 1 200 korun za rok, 
tedy namísto současných 13  404 korun 
by se jednalo o  částku 14  604 korun. 
Kdo má dvě a  více dětí předškolního či 
školního věku nebo dětí studujících až 

Komentář daňového poradce 

DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2015, ANEB CO NÁS 
ČEKÁ A NEMINE, ANEBO MOŽNÁ MINE
Spousta změn v personálním obsazení ministerstva financí, spousta slibů týkajících se zefektivnění výběru daní již v roce 
2014 a spousta změn chystaných na rok 2015. Takto by se zatím dalo shrnout krátké působení současné vládnoucí koalice 
na poli daňovém. 

…ale nepotěší živnostníky
Velmi nahlas se také hovoří o  omezení 
výdajových paušálů. Otázkou však zů-
stává co, jakým směrem a  v  jaké výši 
bude omezeno, nebo jinými slovy, jak 
silná bude lobby těch, kterých by se 
uvažovaná změna dotkla nejvíce. V sou-
časné době jsou totiž omezeni pouze 
ti, kdo podnikají na  základě zvláštních 
právních předpisů, jako např. právníci, 
auditoři, daňoví poradci, a  také ti, kteří 
mají příjmy z nájmu majetku zařazeného 
v obchodním majetku.

Nevěřili byste ale (nebo možná ano), 
kolik osob podniká na  základě živnos-
tenského oprávnění a  uplatňuje si vý-
dajový paušál ve výši 60 % dosažených 
příjmů. Spoustu z  nich lze považovat 
za drobné živnostníky, kvůli kterým byly 
paušální výdaje zavedeny. Vedle nich je 
však řada osob, které využívají 60 % vý-
dajový paušál, ačkoliv mají pouze drobné 
výdaje. Nepřísluší mi zde hodnotit, zdali 
je to správné, nebo chcete-li morální či 
ne. Na  to ať si udělá každý názor sám. 
Že se jedná o  nastavení přinejmenším 
mírně nespravedlivé, to si ale podotk-
nout dovolím. 

Na  druhou stranu je však nutné 
zmínit, že co není zákonem zakázáno, 
se prostě a  jednoduše smí, a když se to 
smí, tak proč toho nevyužít. Jako da-

do dosažení 26 let věku, může se rado-
vat. A kdo je nemá, může přemýšlet nad 
zajímavou daňovou optimalizací .

Kromě rodin s dětmi budou mít zcela 
jistě radost i  pracující senioři, neboť se 

počítá se znovuzavedením či vrácením 
daňového režimu pracujících důchodců, 
tj. měla by jim být vrácena sleva na dani 
na  poplatníka. Jedna z  nejméně sys-
témových změn za  poslední roky tak 
padne a  senioři se již nebudou muset 
bouřit, hromadně pozastavovat výplatu, 
resp. příjem důchodu, aby následně zjis-
tili, že to byl krok zbytečný, kterým jim 
k  ničemu nepomůže, ale pouze přidělá 
práci správě sociálního zabezpečení, ne-
boli potažmo správě státní.
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„Beze změn v daňových 
předpisech bychom 
my daňoví poradci 
neměli tolik práce. 

Z pohledu člověka daňové 
legislativy neznalého 

však chápu 
ať už jeho rozhořčení…“

„Obecně říci, že se jedná 
o změny celkem líbivé, 

které zasáhnou celé spektrum 
potenciálních voličů, 

tedy až na ty, 
kteří by měli být zasaženi 

změnou výdajového paušálu. 
Otázkou však zůstává, 
co se podaří prosadit.“



ňový poradce bych vám uplatnění 60 % 
paušálních výdajů zcela jistě doporu-
čil, bylo-li by v  souladu s  vaším podni-
káním, resp. splňovalo-li by zákonem 
dané podmínky. Nechme se překvapit, 
jakáže změna nás na  tomto poli čeká. 
V  návrhu změny daňových zákonů se 
počítá s  omezením částky uplatňova-
ných paušálních výdajů v maximální výši 
1 200  000 Kč. Bude to zřejmě velký boj 
a jsem velmi zvědav, jak dopadne.

Konec daňových přiznání kvůli 
solidární dani?
Všechny zaměstnance, kterých se týká 
solidární zvýšení daně, určitě potěší in-
formace, že se uvažuje o zrušení povin-
nosti podávat z  tohoto důvodu daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 
Všichni zaměstnanci by si tedy zase měli 
být v tomto ohledu na roveň postaveni 
a  povinnost podat přiznání jim tak vy-
vstane pouze v případě obdržení jiných 
než zaměstnaneckých příjmů.

Další uvažovaná změna by měla po-
těšit všechny poplatníky. Odčitatelná 
položka ve  formě uhrazených úroků 
z  hypotéky ve  výši 300.000,- Kč za  ka-
lendářní rok by měla zůstat zachována. 
Ti z nás, kteří byli ze záměru snížení od-
čitatelné položky na úroveň 80.000,- Kč 

zklamaní, mohou na  tváři znovu vy-
kouzlit úsměv, pokud to ovšem při 
dnešních sazbách a  poplatcích bank 
vůbec jde.

Dále by také mělo dojít ke  zrušení 
realizace jednoho inkasního místa. Zá-
kon, který byl schválen již v  roce 2011 

Víte, jaký je rozdíl mezi daněmi 
a smrtí?
Poslanecká sněmovna každoročně 
neřeší, jak to udělat, aby smrt byla 
ještě bolestivější. 

Víte, jaký je rozdíl mezi daňovou 
optimalizací a neplacením daní?
Vězení.

Noční omyl
Pozdní večer v  osamělé uličce. Zloči-
nec zastaví kolemjdoucího a  namíří 
na  něj pistoli. „Pokud je vám život 
milý, dejte mi všechny své peníze!“ Pře-
padený namítne: „Víte, s kým si zahrá-
váte? Jsem vysoce postavený úředník 
na  ministerstvu financí!“ „Dobrá, tak 
v  tom případě mi dejte všechny MÉ 
peníze.“

Útěcha
Expert z finanční správy leží na gauči 
u  psychoanalytika a  stěžuje si. „Víte, 
pane doktore, mám takový pocit, že 
mě všichni lidé na světě nenávidí.“ „Tak 
to určitě není,“ utěšuje ho psycholog. 
„Všichni lidé v  naší zemi, to ano, ale 
určitě ne všichni na světě.“
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dobu a poměrně dlouho se mluví o zru-
šení těch nesystémových. Jak už to ale 
v  našich luzích a  hájích bývá, vše stále 
zůstává při starém. Stejně jako vy jsem 
zvědavý, co se bude rušit (nebo nerušit?) 
tentokrát.

Když si projdeme výše uvedené, dá se 
obecně říci, že se jedná o změny celkem 
líbivé, které zasáhnou celé spektrum 
potenciálních voličů, tedy až na ty, kteří 
by měli být zasaženi změnou výdajo-
vého paušálu. Otázkou však zůstává, co 
se podaří prosadit a  jak říkají současné 
opoziční politické strany, kde na to stát 
vezme peníze. No nechme to na  nich 
a těšme se, že se budeme mít lépe.

I  když, aby toho optimismu nebylo 
zase tolik, dovolím si na závěr ještě jednu 
chystanou změnu. Uvažuje se o tom, že 
by od roku 2016 byl zrušen koncept „su-
perhrubé“ mzdy a  solidárního zvýšení 
daně, avšak došlo by k  zavedení druhé 
sazby daně z příjmů fyzických osob. No 
nejsou ty daně krásné!

Martin Pecka

a  je obecně znám pod názvem JIM, se 
tak nakonec asi vůbec nedočká prak-
tické aplikace. Ke zjednodušení admini-
strativy a  jisté centralizaci státní správy 
v  oblasti daní, sociálního a  zdravotního 
pojištění tedy zřejmě nedojde, nebo ne 
aspoň od roku 2015. Důvodem pro tento 
krok je fakt, že poté, co vstoupil v účin-
nost nový občanský zákoník a navazující 
zákony, by byl zákon z roku 2011 – či vět-
šina jeho ustanovení – neaplikovatelný. 
Doufejme, že všechna práce na  původ-
ním zákonu z roku 2011 nevejde vniveč 
a  jistého administrativního zjednodu-
šení se v  budoucnu přeci jenom do-
čkáme.

Nejsou daně krásné?
A  nakonec jsem si nechal informaci 
o  zrušení nesystémových osvobození. 
Nevím přesně, jaká konkrétní osvobo-
zení mají naši páni politici na mysli, ale 
pokud si dobře pamatuji, většina osvo-
bození už je v zákoně poměrně dlouhou 
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„Všechny zaměstnance, 
kterých se týká solidární 

zvýšení daně, 
určitě potěší informace, 
že se uvažuje o zrušení 

povinnosti podávat 
z tohoto důvodu daňové 
přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob.“
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Petr Hájek byl ještě loni studentem Vysoké 
školy ekonomické. Když nastoupil jako asi-
stent daňových poradců do  společnosti 
LERIKA, posunul se vlastně jen o  pár set 
metrů. Ale byla to změna, která mu pro-
spěla. „Za půl roku tady jsem se naučil víc 
než za pět let studia,“ pochvaluje si.

Na  přijímací pohovor přišel shodou 
okolností krátce poté, co podobnou zkuše-
nost absolvoval ve velké mezinárodní au-
ditorské korporaci. Už po pár minutách mu 
bylo jasné, že chce pracovat v malé firmě. 
Dodnes vzpomíná, jak na  něj zapůsobilo 
rodinné nebo, chcete-li, kamarádské pro-
středí. V obou typech společností byli lidé, 
od  kterých by se mohl hodně naučit. Ale 
předpokládal, že lidé ve společnosti LERIKA 
se mu budou opravdu snažit pomoci, aby 
si potřebné dovednosti osvojil. A přesně to 
se stalo.

Začátek byl pro Petra Hájka hodně 
rychlý. „Nejtěžší bylo naučit se pracovat 

s tím, že prostě nesmím udělat chybu, a že 
zároveň musím všechno stihnout v  ro-
zumném čase,“ říká. Moc mu pomohlo, že 
– i když bylo hodně práce – vždy si na něj 
někdo udělal čas, aby mu ukázal různé 
fígle a  návody, jak po  sobě kontrolovat 
práci a  jak se vyhýbat chybám. Vyhovuje 
mu také pestrost práce – pomáhá třem 
daňovým poradcům a podílí se na úkolech 
pro různé zákazníky. Někdy konsoliduje 
podklady, jindy vyplňuje tabulky nebo for-
muláře a jindy jej zase pošlou na finanční 
úřad. 

Samozřejmě uvažuje o  zkouškách 
na  daňového poradce, ale nespěchá. Jak 
říká, práce je hodně a  hodně je i  toho, co 
se ještě musí naučit. Přesto je dnes rád, že 
si vybral cestu daňaře, raději než IT nebo 
architekturu (o které taky kdysi uvažoval). 
„Je to zajímavá práce, s fajn lidmi, a vím, že 
dělám něco, co je pro zákazníky důležité.“

„Nejtěžší bylo naučit se pracovat s tím, že prostě nesmím udělat chybu, 
a že zároveň musím všechno stihnout v rozumném čase.“
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Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, 
info@lerika.eu
Redakční zpracování Petr Hampl,
design Olga Hrdinová, www.atelier-apeo.cz

Co udělají účetní, když chtějí, aby se 
na jejich večírku rozproudila zábava?
Pozvou ředitele pohřebního ústavu.
 
Jak vznikl první měděný drát?
Dva účetní se pohádali o penny. 
 
Jak nejhůř dokáže účetní zdemolovat 
hotelový pokoj?
Nevyplní formulář spokojenosti 
hosta.
 
Víte, proč mají účetní tak rádi víkendy? 
Protože si mohou vzít do práce vol-
nočasové oblečení.

 

Počítání oveček
Účetnímu se často stává, že večer ne-
může usnout a proto jde k lékaři.
„Zkusil jste počítání oveček,“ ptá se 
doktor? „V tom je právě ten problém,“ 
odpoví pacient. „Udělal jsem v  tom 
počítání chybu a už šest měsíců ji ne-
mohu najít.“
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Z UNIVERZITY DO PRAXE
ANEB ZE ŽIŽKOVA NA ŽIŽKOV

http://www.lerika.eu
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