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ÚVOD 

 

1) Klíčové změny důležité pro daňové přiznání za 
zdaňovací období roku 2021 

Klíčové změny pro zdaňovací období roku 2021, které pro nás 
zákonodárci připravili během covidového období, jsou opravdu 
rozsáhlé, překotné a někdy ne dobře a na první pohled pochopitelné. 
Samozřejmě tato ustanovení již nějakou dobu platí a část z nich byla 
použitelná i pro předchozí zdaňovací období, ale aktuálně se týkají již 
všech poplatníků. Proto jsem se rozhodl, že vám u několika z těchto 
změn pomohu s aplikací v praxi pomocí modelových otázek 
a odpovědí. Tyto otázky jsou z reálného života, neboť se s nimi 
u svých klientů setkávám. Věřím také, že i vy se s nimi setkáváte nebo 
se s nimi setkáte v brzké době právě při zpracovávání daňových 
přiznání. 

V některých případech nepůjde pouze o aktuální změny, ale i o při-
pomenutí jistých důležitých ustanovení, na která se v praxi občas 
zapomíná. 

Zároveň jsem pro osvěžení v úvodu věnoval určitou část definičním 
pojmům, bez kterých se při odpovědích na dotazy neobejdeme. 
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Jedná se tedy zejména o následující oblasti: 

• změny v časových testech pro osvobození příjmů z prodeje 
nemovitého majetku u FO; 

• nově definovaná bytová potřeba; 
• změna limitů pro hmotný majetek; 
• zrušení definice nehmotného majetku v ZDP; 
• paušální daň; 
• změna vyměřovacího základu pro zdravotní pojišťovny. 

 

2) Změny v časových testech 

Výraznou změnou je prodloužení časového testu při osvobození 
podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP z 5 na 10 let. Důležitým aspektem pro 
určení, který časový test se na konkrétní příjem z prodeje vztahuje, je 
doba, kdy došlo k nabytí tohoto majetku. Pokud byl nabyt před 
1. 1. 2021, vztahuje se na něj časový test o délce 5 let, v opačném 
případě 10 let. 

Naopak výrazně zajímavou změnou k lepšímu je pro poplatníky 
možnost osvobodit nejen příjem z prodeje rodinného domu nebo 
bytové jednotky, ale i příjmy z prodeje jiných nemovitostí v případě, 
že nemovitost byla nabyta v roce 2021 a později a nebyl splněn časový 
test 10 let, pokud takto získaný příjem je použit na vlastní bytovou 
potřebu a zároveň je jeho přijetí včas oznámeno správci daně. 
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