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V prvním listopadovém týdnu schválila 
Poslanecká sněmovna tzv. stabilizační 
balíček, kterým se mění daňové zákony, 
zákon o pojistném na zdravotní pojištění 
a některé další zákony. Zda tyto změny 
budou platit již od 1. ledna 2013 není v tento 
okamžik úplně jisté, neboť musí následovat 
schvalovací proces v Senátu, kde má 
většinu opozice, a pak musí připojit podpis 
prezident. Vzhledem k tomu, že už je polovina 
listopadu za námi, moc času na dokončení 
legislativního procesu do konce roku nezbývá. 
Vánoční svátky tak opět prožijeme bez 
jistoty, jaké daně nás v příštím roce zatíží. 

Nejistota zůstává u sazby dPH. Stabilizační 
balíček počítá v období od 1. ledna 2013 do  
31. prosince 2015 se zachováním obou sazeb dPH 
s tím, že se obě zvyšují o jedno procento, tj. se 
sníženou sazbou 15 % a základní 21 %. 

Pokud by nedošlo k účinnosti stabilizačního 
balíčku od 1. ledna 2013, vstoupí v účinnost 
k tomuto datu již dříve schválená změna zákona, 
která obě sazby sjednocuje na výši 17,5 %.

  Strop pro paušály fyzických osob
V oblasti daně z příjmů fyzických osob dochází 
k omezení maximálního možného výdaje 
v případě využívání paušálních výdajů. 
Maximální roční výdaj je stanoven částkou 
800 tisíc Kč v případě paušálu ve výši 40 % 
z příjmů, tzn. týká se svobodných povolání  

např. advokátů či daňových poradců. U paušálu 
ve výši 30 % z příjmů, tj. v případě pronájmů,  
činí maximální roční výdaj 600 tisíc Kč. Pro  
příjmy zemědělců a živnostníků nedochází  
k žádnému omezení, paušály ve výši 80 %  
respektive 60 % nemají stanovenu žádnou hranici 
pro roční maximální výdaj.

  Solidární zvýšení daně
dále pak zákon nově zavádí pojem „solidární 
zvýšení daně“. V podstatě se jedná o zvýšení 
sazby daně o sedm procent, tedy z 15 na 22 %, 
u ročního příjmu z podnikání a ze závislé činnosti, 
převyšujícího 48 násobek průměrné mzdy, tj. 
přesahujícího částku 1 242 342 Kč. To znamená 
sčítá se příjem ze závislé činnosti (§ 6) na úrovni 
hrubé mzdy a čistý příjem z podnikání (§ 7). 

Solidární zvýšení daně se bude vztahovat na 
příjmy dosažené v období let 2013 až 2015. 
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Zvýšení se bude uplatňovat i na měsíční zálohy 
srážené zaměstnavatelem, pokud měsíční příjem 
ze závislé činnosti přesáhne čtyřnásobek průměrné 
mzdy, tj. částku 103 tisíc Kč.

Nově se bude povinnost podat daňové přiznání 
za kalendářní rok vztahovat i na případy, kdy 
základu daně pro solidární zvýšení daně bude 
dosaženo pouze ze závislé činnosti. 

Pro úplnost uvádíme, že superhrubá mzda u příjmů 
ze závislé činnosti zůstává nadále v platnosti,  
a to dle stávajícího zákona do 31. prosince 2015.

  Srážková daň
Změna se týká srážkové daně u nerezidentů ze 
států mimo EU a ze států, se kterými nemá ČR 
uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

S účinností od 1. ledna 2013 bude zvýšena sazba 
srážkové daně uplatňovaná pro nerezidenty na 
35 %. Tato úprava má zajistit zdaňování příjmů 
plynoucích do některých tzv. daňových rájů.

U příjmů daňových rezidentů České republiky 
nadále dochází k uplatňování 15% sazby srážkové 

daně (s výjimkou dividend, které budou od daně 
osvobozeny, s účinností dle zákona o jednotném 
inkasním místě, podle současného stavu od 
1. ledna 2015).

Ostatní daně

Sazba daně z převodu nemovitostí se mění ze tří 
na čtyři procenta. 

Pro ty, kdo chtějí využít ještě stávající tříprocentní 
sazbu, musí doručit návrh na vklad do katastru 
nemovitostí do 31. prosince 2012.

Zdravotní pojištění

V oblasti zdravotního pojištění se pro období let 
2013 až 2015 ruší stropy pro odvody na zdravotní 
pojištění. Zrušení stropů platí jak pro zaměstnance 
a zaměstnavatele, tak i pro podnikatele.  
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Více informací na www.auditor.eu.
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