
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ  
DAŇ SILNIČNÍ  
STRAVNÉ 2017 

 

VYDÁNÍ Č.: 1 / LEDEN 2017 

TAX  FRESH 
 

Vážení obchodní přátelé, 

* Materiál obsažený ve Zpravodaji - Tax Fresh má pouze informativní charakter. Ačkoliv jsme sestavení tohoto čísla věnovali patřičnou pozornost, mohlo by při použití těchto obecných 
informací v praxi dojít k jejich chybné interpretaci. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za případné chyby a neodpovídáme za žádné škody, které by mohly jejich použitím 
vzniknout. Pro řešení konkrétních záležitostí Vám doporučujeme obrátit se na pracovníky našich kanceláří. 

Vstoupili jsme opět do nového zdaňovacího období plného změn a novinek v oblasti daní. Na co nezapomenout v průběhu ledna 
a co nás čeká nového? Pokusíme se tímto prvním číslem připomenout některé tradiční povinnosti. 
 
Řada z vás začala finišovat s účetními závěrkami, i přitom vám budeme společně s našimi kolegy rádi nápomocni. 
 

 
S přátelským pozdravem   

Šárka Adámková  Ladislav Dědeček 

Tax partner   Tax partner 
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 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – POZOR NA DIGITALIZACI ! 

 
V průběhu zdaňovacího období roku 2016 docházelo ještě 
k dokončování procesu tzv. digitalizace, kde v řadě 
případů došlo ke změně výměr stávajících parcel tzv. 
změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního 
operátu.  Pokud vám takováto změna byla provedena, 
nemuseli jste být informováni, a přesto vám vznikla 
povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. 
Do 31. ledna 2017 je třeba podat přiznání k dani 
z nemovitých věcí na rok 2017 příslušnému správci daně 
(ke správě daně je místně příslušný správce daně, v jehož 
obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází). 
Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal 
na některé z předchozích zdaňovacích období a ve 
srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím 
nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení 
daně.   
 
Došlo-li tedy v průběhu roku 2016 ke změnám vlastnických 
nebo jiných práv k nemovitým věcem, případně k dalším 
skutečnostem rozhodným pro stanovení daně (např. 
změna týkající se již dříve zapsaných údajů v katastru 
nemovitostí), vzniká daňovému subjektu povinnost podat 
řádné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí.  
 
Daň se vyměřuje na zdaňovací období dle stavu k 1. lednu 
2017. Z těchto důvodů doporučujeme zkontrolovat stavy 
vámi vlastněných nemovitých věcí v katastru z nemovitostí 
nebo využitím webové stránky www.cuzk.cz. 
 

 

Doplňujeme, že ve srovnání s rokem 2016 nedošlo 
počínaje rokem 2017 ke změně znění zákona o dani 
z nemovitých věcí, tzn. znění zákona účinné v roce 2016 
je účinné v nezměněné podobě i pro rok 2017.  

 

Novinkou od zdaňovacího období roku 2017 je to, že 
poplatníci, kteří nemají zřízenu službu placení daně 
prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které nemají 
zřízenu datovou schránku, mohou požádat o zasílání 
údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail 
namísto složenky, žádost správci daně musí však podat 
nejpozději do 15. 3. 2017.  

 

Daň z nemovitých věcí do výše 5 000 Kč se platí 
najednou do 31. května 2017, pro ostatní poplatníky je 
splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 
31. května a do 30. listopadu 2017 (poplatníci provozující 
zemědělskou výrobu a chov ryb platí daň ve dvou 
stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. 
listopadu 2017).  

 

 

 
SILNIČNÍ DAŇ 

Dále připomínáme, že do 31. ledna 2017 platí povinnost 
podat přiznání k silniční dani. Povinnost podat přiznání 
k této dani za rok 2016 má ten, komu vznikla nebo trvala 
(příp. zanikla) u vozidla daňová povinnost. V porovnání 
s předchozím rokem nedošlo u této daně k žádné 
legislativní změně. 
 
Silniční dani podléhají silniční motorová vozidla a jejich 
přípojná vozidla, jsou-li v České republice registrována, 
provozována a používána poplatníkem daně z příjmů 
právnických osob, nebo používána poplatníkem daně 
z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé 
souvislosti s činností, ze které plynou příjmy ze 
samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů.  
 
Dále silniční dani podléhají vozidla s největší povolenou 
hmotností nad 3,5 tuny určené výlučně k přepravě 
nákladů, která jsou registrována v České republice. Tato 
vozidla podléhají silniční dani vždy. 
 

 

Jak podat daňové přiznání a kdy daň zaplatit 
 
Daňové přiznání k dani silniční lze podat v listinné 
podobě, nebo elektronicky. Daňový subjekt, příp. jeho 
zástupce, který má zpřístupněnou datovou schránku 
nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, je povinen dle § 72 odst. 4 
daňového řádu podat přiznání k dani silniční 
elektronicky formou datové zprávy.  
 
Daň tvrzená poplatníkem (případně rozdíl mezi výší 
daně a částkou již uhrazených záloh) musí být 
zaplacena ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani 
silniční, tj. do 31. ledna 2017. 
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DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 
 
Jednotné kurzy 2016 
 
Generální finanční ředitelství České republiky zveřejnilo 
jednotné kurzy za zdaňovací období 2016 podle § 38 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
účinném do 31. 12. 2016, kde např. 1 EUR bude 
přepočteno kurzem 27,04 Kč; 1 USD kurzem 24,53 nebo 
1GBP kurzem 32,96 Kč.  

 

 
 

Kompletní tabulku stanovených jednotných kurzů měn 
uváděných v kurzovním lístku ČNB lze najít v Pokynu 
GFŘ D-31. 

 

 
 DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI  
 

 

„Salary sacrifice“ 
 
Vzhledem ke stále významnějšímu tématu 
zaměstnaneckých benefitů, si dovolujeme upozornit, 
abyste věnovali zvýšenou pozornost některým 
prezentovaným nabídkám na trhu, které jsou v řadě 
případů v rozporu se zákonem o daních z příjmů. Může se 
jednat např. i o tzv. systém salary sacrifice (obětování části 
mezd zaměstnanců) ve prospěch některých benefitů a to 
formou různého měsíčního navyšování a snižování výše 
mzdy dle představy zaměstnance nebo zaměstnavatele. 
 
Tato problematika byla řešena již nejen v rámci tzv. 
Koordinačních výborů, ale i v judikatuře, kde bylo jasně 
potvrzeno, že mzda může být nejen v peněžní podobě, ale 
může mít i charakter tzv. naturální formy mzdy (§6 odst.3 
ZDP). 

 

 
 

V případě nepeněžního příjmu, který je naturální 
mzdou a zároveň daňově uznatelným nákladem 
společnosti, nelze proto uplatnit osvobození u 
zaměstnanců dle §6 odst.9 písm. d zákona o daních 
z příjmů.  
 
V případě, že byste chtěli zavádět u vašich společností 
nový nebo upravovat stávající benefitní systém, 
neváhejte se na nás obrátit.  

 

 
Tuzemské stravné v roce 2017 
 
Změny ve výši stravného se každoročně provádějí 
vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě 
zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce. Pro rok 2017 jsou sazby upraveny 
vyhláškou č. 440/2016 Sb.  
 
Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní 
den pracovní cesty a liší se podle délky trvání cesty v 
daném kalendářním dnu: 
 
5-12 hod.             72-86 Kč 
12-18 hod.           109-132 Kč 
18 hod. a více      171-205 Kč 
 

Zahraniční stravné 2017 
 
Stejně jako v případě tuzemské výše stravného, 
upravuje zahraniční stravné vyhláška č. 366/2016 Sb., 
o stanovení výše základních sazeb zahraničního 
stravného pro rok 2017. V roce 2017 dochází však ke 
zvýšení sazeb stravného u 15 převážně afrických zemí 
a do seznamu zemí také přibyl Jižní Súdán. Z 
evropských zemí se stravné zvedá jen u Finska, u 
všech ostatních evropských států zůstávají sazby 
zahraničního stravného na stejné úrovni jako v roce 
2016.  
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PROXY, a.s. / PROXY – AUDIT, s.r.o. 
 
PRAHA  
  
Plzeňská 3217/16, CZ-150 00 Praha 5 
 
tel.: 00420/296 332 411  
fax: 00420/296 332 490 
e-mail: office@proxy.cz 
 
 
 

PROXY, a.s. / PROXY – AUDIT, s.r.o. 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
nám. Přemysla Otakara II. / 36, CZ-370 01  
České Budějovice 
 
tel.: 00420/386 100 011 
fax: 00420/386 100 022 
e-mail: office@proxycb.cz 
 
 

www.proxy.cz   www.hlbi.com  
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