
  

 

Metodická informace 074/12/12 

Zpracováno dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dle sněmovního tisku č. 801; dle zákona  
č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR 

 

 

Změny pro rok 2013 
 

I. Minimální záloha na zdravotní pojištění 

 

Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění je závislá na průměrné mzdě stanovené nařízením 
vlády a výši všeobecného přepočítacího koeficientu. Pro rok 2013 je pro osoby, na které se vztahuje 
minimální vyměřovací základ, záloha na zdravotní pojištění ve výši 1.748 Kč. Záloha za leden je 
splatná do 8.2.2013. 

 

 

 

II. Novela zákona o dani z příjmů  

 

Schválené změny od 1.1.2013: 

- Příspěvek zaměstnavatele, osvobozený od daně ze závislé činnosti, na penzijní připojištění nebo životní 

pojištění se zvyšuje z částky 24.000 Kč za rok na 30.000 Kč ročně. 

 

Schvalované změny od 1.1.2013: 

- Maximální výše paušálních výdajů k příjmům z podnikání podle zvláštních předpisů může být 800.000 Kč 

- Maximální výše paušálních výdajů k příjmům z pronájmů může být 600.000 Kč 

- Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob činí o 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů daně ze 

závislé činnosti (§6) a z dílčího základu daně z podnikání (§7) a 48násobkem průměrné mzdy 

- Zrušení slevy na dani pro poplatníky, kteří k 1. dni kalendářního roku pobírali starobní důchod (pro léta 

2013, 2014 a 2015) 

- Uplatní-li fyzická osoba u dílčího základu daně z podnikání u dílčího základu daně z příjmů z pronájmu 

paušální výdaje a součet těchto dílčích základů daně je vyšší než 50% celkového základu daně, nemůže 

tento poplatník snížit daň o slevu na manželku/manžela (§35ba odst. 1b) a nemůže uplatnit daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě. 

 

III. II. pilíř důchodové reformy od 1.1.2013 

 

Zaměstnanec, který se rozhodne vstoupit do II. pilíře, musí sám uzavřít smlouvu o důchodovém spoření 
s penzijní společností, která zašle žádost o registraci smlouvy správci Centrálního registru smluv, který 
zaregistrování smlouvy oznámí přímo zaměstnanci. Ten se pak od 1. dne měsíce následujícího po nabytí právní 
moci rozhodnutí o zaregistrování smlouvy stane poplatníkem a jeho zaměstnavatel plátcem pojistného na 
důchodové spoření.  

 

Zaměstnanec je proto povinen každému svému zaměstnavateli neprodleně písemně oznámit datum vzniku 

jeho účasti v II. pilíři. Za porušení oznamovací povinnosti vyměří finanční úřad zaměstnanci pokutu a bude 
muset uhradit dodatečný odvod. Zaměstnavateli v takovém případě povinnost odvodu nevzniká. 
 

Za zaměstnance v II. pilíři srazí a odvede příspěvky na důchodové spoření ve výši 5 % z jeho vyměřovacího 
základu na důchodové pojištění zaměstnavatel. Současně s odvodem bude zaměstnavatel povinen zaslat svému 
finančnímu úřadu elektronicky „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ 
(http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5541_1.pdf) obsahující údaje za jednotlivé poplatníky zaměstnance.  
 

Dle pokynů k hlášení je termín pro jeho podání do 20. dne po uplynutí zálohového období. Ve stejném 
termínu je zaměstnavatel také povinen odvést příspěvky, resp. zálohu na pojistné na důchodové spoření svému 
finančnímu úřadu. Zaměstnavateli, který je standardně registrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti, povinnost speciální registrace pro účely tohoto odvodu nevzniká.  
Poprvé zaměstnavateli vznikne povinnost podat hlášení a odvést zálohu na pojistné za měsíc, ve kterém se 
některý z jeho zaměstnanců stal účastníkem II. pilíře. To znamená nejdříve za únor 2013. 
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Současně s odvodem příspěvků na důchodové spoření do II. pilíře zaměstnavatel za tohoto zaměstnance poníží o  
3 % odvod pojistného na jeho důchodové pojištění odváděné České správě sociálního zabezpečení do I. pilíře. 
Zaměstnanci účastni v I. i II. pilíři důchodového systému tak budou celkem odvádět 8,5 % ze svého vyměřovacího 
základu (3,5 % na důchodové pojištění a 5 % nově na důchodové spoření).  
 

U obou typů pojištění bude zaměstnavatel odvádět příspěvky zaměstnance pouze do maximálního základu 
pojistného, který je stanoven ve stejné výši jako maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (částka 1 242 
432 Kč). Výše příspěvků zaměstnavatele na důchodové pojištění (25 %) nebude případnou účastí zaměstnance ve II. 
pilíři ovlivněna. Zaměstnanci účastní pouze v I. pilíři budou v roce 2013 i nadále platit pojistné na důchodové 
pojištění ve výši 6,5 % ze svého vyměřovacího základu. 
 
 

IV. Změny dalších předpisů v kostce 

 

- V současné době je schvalováno zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro roky 

2013,2014 a 2015; 

- Snižuje se minimální výše pokuty za opožděné daňové tvrzení z 500 Kč na 200 Kč; 

- Schvaluje se zvýšení daně z převodu nemovitostí z 3% na 4%; 

 
 

V. Upozorňujeme 

 

- Připomínáme na povinnost provést inventarizaci majetku vč. zásob k poslednímu dni zdaňovacího období; 

- Od 1.1.2013 budou výběrem daní pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního 

(krajského) uspořádání ČR a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze (seznam účtů viz. příloha); 

- Od 1.1.2013 se mění struktura správy daně z nemovitostí ; 

- GFŘ vydalo nový pokyn D-10, který se týká oblasti převodních cen mezi spřízněnými osobami (na požádání 

zašleme). 
 
 

  

Nejbližší daňové povinnosti      
 

17.12.  Daň z příjmů – odvod čtvrtletní resp. pololetní zálohy  

27.12.  Přiznání a platba DPH za 11/2012, souhrnné hlášení, výpis dle §92a 
 

 
V Šenově u Nového Jičína, dne 17. 12. 2012 
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla 
 
 
 

                Ing. Marta Mičulková, v.r. 
 
 
 
 

 Všem našim klientům děkujeme za dosavadní spolupráci. 
 

   Do nového roku přejeme pevné zdraví, životní pohodu, osobní i pracovní úspěchy.        

         
                     Marta, Tomáš a Radim Mičulkovi  

 

                    Pavla Kotalová & kolektiv 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Výtisk je ur čen pouze pro adresáta.  
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte. 

Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. © 


