
  

 

 
Metodická informace 078/12/13 
Zpracováno dle zákonného opatření č. 340/2013 Sb., č. 341/2013 Sb., č. 342/2013 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS 
consulting spol. s r.o. 
 

Aktuální změny pro rok 2014  
 

Od 11. 12. 2013 poskytujeme naše služby v objektu na adrese:  Slovanská 9,  Nový Jičín. 
 

Poslanecká sněmovna na své první schůzi schválila zákonná opatření senátu, která mění mnoho právních 
předpisů, aby navazovaly na nový občanský zákoník. Jelikož jsou tyto změny rozsáhlé, dovolujeme si Vás 
upozornit v této metodické informaci na některé důležité novinky.  
 
 

I. Vyměřovací základ pro zdravotní pojistné, náhrada mzdy za dobu nemoci 
Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 5.829 Kč za kalendářní měsíc.  
Tato změna schválená zákonným opatřením nabývá účinnosti již    1.11.2013. 
 

Od 1.1.2014 budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet 
náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 
dnů. Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a 
pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy 
postaru, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání. 
 
II. Několik poznámek k zákonu o obchodních korporacích 

Současný obchodní zákoník je od 1.1.2014 nahrazen zákonem o obchodních korporacích (ZOK), novým 
občanským zákoníkem (NOZ) a zákonem o veřejných rejstřících.  
- Stávající společnosti s ručením omezeným jsou povinny upravit své společenské smlouvy tak, aby 

odpovídaly nové právní úpravě, a to do 30.6.2014. 
- Rovněž je zapotřebí upravit odměňování jednatelů. Nová právní úprava obecně stanoví, že není-li 

odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s ZOK platí, že výkon funkce je bezplatný.  
- ZOK opět neumožňuje souběh vedoucí funkce (ředitele) a jednatele. 
- Základní kapitál nově založené společnosti s ručením omezeným činí minimálně 1 Kč.  
- Společnost s ručením omezeným nemusí tvořit rezervní fond (nutno upravit ve společenské smlouvě). 
- Akciové společnosti si musí bezodkladně zřídit internetové stránky a na nich zveřejnit údaje, které jsou 

povinny uvádět na obchodních listinách. Zřídí-li si internetové stránky společnost s ručením omezeným, 
musí také zveřejnit ty údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. 

- Závazkové vztahy dle současného obchodního zákoníku nově upravuje pouze nový občanský zákoník 
v části IV. Relativní majetková práva. 

 
III. Několik poznámek k novému občanskému zákoníku 

Neklademe si za cíl, seznámit Vás se změnami, které přináší NOZ. Dovolujeme si upozornit na následující body: 
- Smluvní vztahy, které byly uzavřeny dle stávajících právních předpisů, se budou i po 1.1.2014 řídit stávající 

právní úpravou (práva, povinnosti, smluvní sankce, náhrada škody atp).  
Toto však neplatí pro nájem (kromě nájmu movitých věcí a pachtu), pro smlouvy o účtu a cestovní 
smlouvy. Práva a povinnosti u těchto smluvních typů se po 1.1.2014 řídí novým občanským zákoníkem. 

- Část I. hlava I. nového občanského zákoníku (§1 - §14) platí od 1.1.2014 i pro smluvní vztahy, které byly 
uzavřeny před účinností NOZ. Nové soukromé právo je založeno na přednosti smlouvy a svobody 
jednotlivce, ovšem za respektu k lidské důstojnosti, dále na ochraně slabší strany proti straně silnější a na 
předpokladu, že lidé zásadně jednají poctivě. 

- Sdružení dle §829 stávajícího občanského zákoníku (nejčastěji sdružení fyzických osob, které rozděluje 
své příjmy a výdaje dle dohodnutého poměru) bude nově upraveno v §2716 NOZ a bude se nově jednat o 
„společnost“. Člen sdružení bude nově společník.  
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IV. Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí  
 

Tento předpis ruší mimo jiné zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 
Daň darovací a dědická od 1.1.2014 je upravena zákonem o daních z příjmů. Nepodléhá-li dar osvobození, 
pak se zdaní příslušnou sazbou daně z příjmů, tj. 15% u fyzických osob a 19% u osob právnických. 

 

Daň z nabytí nemovitostí nadále hradí prodávající, pokud se s kupujícím ve smlouvě nedohodnou jinak.  
Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. 

 

Nabývací hodnotou je sjednaná cena,  srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena. 
Zákon dále stanoví, v kterých případech se používá určitá nabývací hodnota. Toto není předmětem metodické 
informace, v případě zájmu kontaktujte autory této metodické informace. 
 
V. Změny v zákoně o daních z příjmů  

 

- Osvobozeny od daně z příjmů jsou příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a 
převodem tohoto cenného papíru při prodeji dobu 3 let. Toto ustanovení platí pro prodej cenných papírů, 
které poplatník nabude po 1.1.2014. Pro cenné papíry nabyté před 1.1.2014 platí nadále stávající právní 
úprava, tj. časový test 6 měsíců a podmínka max. 5% podíl v období 24 měsíců před prodejem. 

- V §10 odst. 3 písm. d) jsou osvobozeny bezúplatné příjmy, a to nabyté: 
1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, 

manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, 
2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu 

ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu 
odkázán výživou, 

3. obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto 
fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, 

4. nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč. 
-  Osvobozeny od daně z příjmů jsou příjmy z příležitostné činnosti, pokud jejich úhrn u poplatníka 

nepřesáhne ve zdaňovacím období 30.000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu 
včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo. 

- Osvobozeny jsou příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při 
zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100.000 Kč. 

- Daňovým výdajem je také motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo 
studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5.000 Kč měsíčně, v případě 
studenta vysoké školy do výše 10.000 Kč měsíčně. 

- U příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše nepřesáhne 10.000 Kč a 
zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani, se uplatní srážková daň. 

 
VI. Nejbližší daňové povinnosti  
 
16.12.   Daň z příjmů – odvod čtvrtletní, resp. pololetní zálohy 

Daň silniční – záloha za 10, 11/2013  
27.12.  Přiznání a platba DPH za 11/2013, souhrnné hlášení, výpis dle §92a  
 

V Šenově u Nového Jičína, dne 2.12. 2013 
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla 
 
 

  Děkujeme všem klientům za spolupráci v roce 2013, 
   do nového roku přejeme pevné zdraví, pracovní i osobní úspěchy a životní pohodu.  
 
                    Tomáš a Marta Mičulkovi  
      a kolektiv zaměstnanců společnosti FULLCOM  s.r.o. 
 
 

 

             Výtisk je ur čen pouze pro adresáta. 
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. © 

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody  
způsobené jejím nesprávným uplatněním.  


