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Parlament České republiky v rámci tzv. daňového 
balíčku projednává novely zákonů o daních z příjmů, 
dani z přidané hodnoty, spotřebních daních 
a některých dalších zákonů. V prosinci 2018 Poslanecká 
sněmovna návrh zákona schválila ve 3. čtení 
a postoupila jej k projednání do Senátu. Ten se jím 
bude zabývat na své schůzi začínající 30.1.2019. 
Kromě změn, které jsme popsali v newsletteru 
5/2018, byla v rámci projednávání v Poslanecké 
sněmovně schválena řada pozměňujících návrhů. 
Z těch nejdůležitějších vybíráme následující:

Daň z příjmů

 Změna výše příjmu pro účely zdanění srážkovou 
daní dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních 
z příjmů z původních 2 500 Kč na částku rozhodnou 
pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 
(aktuálně 3 000 Kč).

 Zvýšení výdajových paušálů u příjmů fyzických osob 
ze samostatné činnosti a z nájmu na dvojnásobek. 
Fakticky se jedná o návrat do stavu roku 2017 s tím 
rozdílem, že poplatníci nově budou moci uplatnit 
daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku.

 Změny týkající se dokumentace v souvislosti 
s uplatněním odpočtu na výzkum a vývoj.

 Vyloučení úprav vyplývajících z účtování dle IFRS 
16 ze základu daně.

Daň z přidané hodnoty

 Doplnění nové definice ekonomické činnosti, 
díky němuž se posouzení činnosti jednatelů 
a členů statutárních orgánů z pohledu DPH oproti 
současnému stavu nezmění, tj. zůstane mimo 
předmět daně.

 Zrušení navrhované změny definice dotace k ceně, 
tj. i po roce 2020 zůstane stejná jako nyní.

 Přesun tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH 
(10 %), a to od 1.1.2020.

DAŇOVÝ BALÍČEK

Lenka Pazderová 
Daňová poradkyně 
lenka.pazderova@LTApartners.com
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Superhrubá mzda

Dne 1.1.2019 nabyla účinnosti novela zákona 
o daních z příjmů č. 306/2018 Sb., která mění způsob 
výpočtu základu daně u zaměstnanců podléhajících 
zahraničnímu sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

U zaměstnanců, na které se vztahuje povinné 
zahraniční pojištění jiné země EU, EHP či Švýcarska, 
se při stanovení základu daně z příjmů ze závislé 
činnosti (tzv. superhrubé mzdy) budou nově 
připočítávat ke mzdě příspěvky zaměstnavatele 
na toto povinné zahraniční pojištění. Doposud 
se připočítávaly částky hypotetického českého 
pojistného.

Skutečnost, že zaměstnanec podléhá povinnému 
zahraničnímu pojištění, se prokazuje Potvrzením 
o příslušnosti k právním předpisům v oblasti 
sociálního zabezpečení, tzv. certifikátem A1.

Změna se netýká zaměstnanců, kteří jsou povinně 
pojištěni ve třetích zemích (země mimo EU, EHP 
a Švýcarska). U nich bude mzda navyšována jako 
doposud o hypotetické pojistné zaměstnavatele 
vypočtené dle českých předpisů.

U zaměstnanců, na které se vztahuje povinné 
české pojištění, zůstává výpočet superhrubé mzdy 
nezměněn.

Zvýšení minimální mzdy 

Od 1.1.2019 dochází ke zvýšení minimální mzdy 
na 13 350 Kč.

Solidární zvýšení daně

V důsledku zvýšení průměrné mzdy dochází ke zvýšení 
hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně. 
Při výplatě mzdy se solidární zvýšení daně uplatní 
u měsíční mzdy přesahující 130 796 Kč. Při ročním 
výpočtu daně se solidární zvýšení daně uplatní 
v případě, kdy úhrn příjmů ze závislé činnosti a dílčího 
základu daně ze samostatné činnosti přesáhne částku 
1 569 552 Kč. V tomto případě je poplatník povinen 
podat daňové přiznání.

Školkovné

Pro rok 2019 lze uplatnit slevu na dani za umístění 
dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) za každé 
vyživované dítě do výše 13 350 Kč.

Daňový bonus

Daňový bonus může uplatnit poplatník, jenž 
měl ve zdaňovacím období příjem ze závislé 
či samostatné činnosti podnikání alespoň ve výši 
šestinásobku minimální mzdy, tj. pro rok 2019 
minimálně 80 100 Kč.

Cestovní náhrady

Vyhláškou č. 333/2018 Sb. došlo k valorizaci sazeb 
pro účely výpočtu cestovních náhrad.

Sazba základní náhrady u osobních vozidel činí 
4,10 Kč. U jednostopých vozidel a tříkolek se sazba 
nezměnila a činí nadále 1,10 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot činí:
 33,10 Kč / l u benzinu 95 oktanů
 37,10 Kč / l u benzinu 98 oktanů
 33,60 Kč / l u motorové nafty

Stravné přísluší zaměstnanci za každý den pracovní 
cesty ve výši:
 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Důchodové pojištění OSVČ

 Splatnost zálohy na pojistné za kalendářní měsíc 
je nově nastavena od prvního do posledního dne 
kalendářního měsíce, na který se platí.

 Dle přechodných ustanovení není nutné platit zálohu 
za prosinec 2018. Byla-li však platba zaslána v období 
od 21.12. do 31.12.2018, tj. po uhrazení zálohy 
za listopad, bude považována za zálohu za prosinec 2018.

ZMĚNY OD 1.1.2019
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 Záloha zaplacená v lednu 2019 je považována 
za zálohu na leden 2019 a to i přesto, nebyla-li 
uhrazena záloha na prosinec 2018. V případě, 
že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, budou 
obě považovány za zálohy na rok 2019.

 OSVČ si již nebude moci určit měsíční vyměřovací 
základ. Výše měsíčního vyměřovacího základu 
činí 50 % z částky rovnající se průměru, který 
z daňového základu na naposledy podaném 
přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc výkonu 
SVČ, případně je stanovena ve výši minimálního 
měsíčního vyměřovacího základu stanoveného pro 
daný kalendářní rok.

 Osvobozeny od placení záloh na pojistné budou 
OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly 
nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo 
nově i dávku dlouhodobého ošetřovného.

 Dochází ke zrušení limitu maximální výše zálohy 
na pojistné. Částky, které převyšují předpis 
záloh na pojistné, jsou považovány za platby 
do budoucna, nejdéle do prosince daného roku. 
OSVČ si tedy může platit zálohy na pojistné 
do budoucna a tuto skutečnost již nemusí OSSZ 
dopředu oznamovat.

Nemocenské pojištění OSVČ

 Minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské 
pojištění OSVČ se zvyšuje na 138 Kč.

 OSVČ, které si platí měsíční nemocenské pojištění 
menší než 138 Kč, si musí platbu pojistného zvýšit, 
jinak dojde k zániku nemocenského pojištění.

 Splatnost pojistného na nemocenské pojištění 
je nově stanovena v rozmezí od prvního 
do posledního dne kalendářního měsíce, na který 
se pojistné platí.

Zdravotní pojištění OSVČ

Minimální měsíční záloha OSVČ na zdravotní pojištění 
se zvyšuje na 2 208 korun.

Obdobně jako v sociálním pojištění dochází ke zvýšení 
minimálního vyměřovacího základu pro vznik povinné 
účasti na zdravotním pojištění v zaměstnání. Zdravotní 
pojištění se od 1.1.2019 neodvádí v případě dohody 
o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3000 Kč.

Přehled změn na pojištění pro rok 2019

Daňové zvýhodnění 2018 2019

Maximální vyměřovací základ  
sociální pojištění

1 438 992 1 569 552

Minimální měsíční záloha důchodové 
pojištění – hlavní činnost OSVČ

2 189 2 388

Minimální měsíční záloha důchodové 
pojištění – vedlejší činnost OSVČ

876 955

Minimální měsíční nemocenské 
pojištění OSVČ

115 138

Minimální měsíční záloha OSVČ 
zdravotní pojištění

2 024 2 208

Minimální příjem zaměstnanců 
zakládající účast na nemocenském, 
důchodovém a zdravotním pojištění

2 500 3 000

ZMĚNY OD 1.1.2019

Barbora Kratochvílová 
Daňová poradkyně 
barbora.kratochvilova@LTApartners.com
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Nejvyšší správní soud („NSS“) se ve svém rozsudku 
8 Afs 216/2017 zabýval mj. problematikou daňové 
uznatelnosti (i) nákladů na poradenské služby 
od mateřské společnosti a (ii) alokace nákladů 
na externí právní poradenské služby. V daném 
případě daňová správa náklady tohoto typu 
neuznala; s tímto závěrem se ztotožnil krajský soud 
a následně i NSS, který kasační stížnost daňového 
subjektu zamítl.

U poradenských služeb od mateřské společnosti 
byl hlavním důvodem pro neunesení důkazního 
břemene daňovým subjektem fakt, že – byť 
předložil velké množství listin a dokumentů 
– zůstal u obecného popisu přijatých služeb a nebyl 
schopen prokázat ani konkrétní odpracovaný čas, 
ani skutečnou cenu poskytnutých služeb. Z faktur 
mateřské společnosti za poradenské služby (či jejich 
příloh) nebylo pro jejich obecnost možné zjistit, 
jaké služby, kdy, kým a kde byly poskytnuty. V této 
souvislosti stojí také za zmínku, že daňový subjekt 
sice předložil kalkulace nákladů (zejm. mzdových 
nákladů mateřské společnosti), které měly být 
podkladem pro stanovení fakturovaných cen, 
daňová správa v nich nicméně shledala zásadní 
nesrovnalosti, na základě kterých označila způsob 
vyčíslení fakturovaných částek za nevěrohodný 
a tedy nezpůsobilý prokázat v něm uvedené 
skutečnosti. S tímto hodnocením se ztotožnil krajský 

soud a následně i NSS. Výsledkem bylo stanovení 
daňové povinnosti podle pomůcek (s využitím 
informací o srovnatelných společnostech z databáze 
Amadeus), při kterém jsou již možnosti případné 
obrany daňového subjektu proti pomůckám 
zvoleným daňovou správnou značně omezeny. 
Z tohoto důvodu byly i námitky daňového subjektu 
proti konkrétnímu způsobu použití pomůcek 
krajským soudem i NSS odmítnuty.

V případě alokace nákladů na externí právní 
poradenské služby byla situace do značné míry 
obdobná. Právní poradenství bylo poskytnuto jak 
daňovému subjektu tak jeho mateřské společnosti, 
přičemž náklady na tyto služby byly rozděleny 
mezi daňový subjekt a jeho mateřskou společnost 
v poměru 50:50. Vzhledem k tomu, že daňový 
subjekt žádným způsobem neprokázal zejména 
výstup, který byl pro něj učiněn a navíc ani 
nevyčíslil, jaká část fakturovaných služeb souvisela 
s jeho činností, neunesl daňový subjekt dle daňové 
správy (a následně i krajského soudu a NSS) důkazní 
břemeno.

Petr Benda 
Daňový poradce 
petr.benda@LTApartners.com

JUDIKÁT NSS: DAŇOVÁ UZNATELNOST NÁKLADŮ  
NA SLUŽBY MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI
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Novela zákona o DPH, jejíž účinnost nastala 1.7.2017, 
změnila mechanismus uplatnění DPH v případech 
nedoloženého zničení, ztráty nebo odcizení 
obchodního majetku (obecně řečeno u mank a škod). 
K uvedené problematice vydala finanční správa 
prováděcí sdělení.

Minulá praxe byla taková, že správce daně 
požadoval odvod DPH na výstupu na základě 
domněnky, že chybějící majetek byl použit k jiným 
než k ekonomickým činnostem plátce. Současná 
legislativa požaduje naopak, aby plátce vrátil 
odpovídající část dříve uplatněného odpočtu DPH 
u daného majetku.

Zákon o DPH má odlišný postup pro případy, kdy 
se jedná o chybějící dlouhodobý majetek a kdy se 
jedná o zásoby. Plátce by měl v praxi postupovat 
následujícím způsobem:

Po té, co plátce zjistí chybějící či zničený obchodní 
majetek, měl by provést šetření, zda je možné doložit 
zničení, ztrátu nebo odcizení obchodního majetku. 
Finanční správa klade velký důraz na řádné doložení, 
kdy její požadavky často hraničí až s nadbytečným 
formalismem. Např. pro doložení zničení obchodního 

majetku je dle finanční správy nezbytné mít soupis 
majetku, který by měl obsahovat jednotkovou cenu 
obchodního majetku bez daně, základ daně, sazbu 
daně a výši daně a také datum pořízení obchodního 
majetku, zdaňovací období, kdy byl odpočet uplatněn 
a v jaké výši, a dále dokumenty prokazující příčinu 
zničení (např. „potvrzení úřední povodňové komise, 
že určité místo bylo zasaženo povodní“). Obdobně 
finanční správa přistupuje k případům ztráty 
majetku (provedení řádné inventarizace, popsání, 
vyčíslení a vysvětlení inventarizačních rozdílů), kdy 
plně odkazuje na účetní předpisy. Správce daně 
bude akceptovat interní normy přirozeného úbytku 
pouze v případě, že je má plátce podloženy interními 
předpisy či vnitropodnikovými směrnicemi, které 
jsou založeny na ekonomické realitě.

V případě odcizení obchodního majetku bude 
správce daně požadovat doložení usnesení o odložení 
věci vydané Policií ČR, usnesení o zahájení trestního 
stíhání, nebo usnesení o zastavení trestního stíhání.

U dlouhodobého majetku se úprava odpočtu provádí 
ve lhůtě pro úpravu odpočtu (u nemovitých věcí 
10 let, u ostatního majetku 5 let), a to analogicky jako 
v případech změny jeho použití majetku.

DPH U MANK A ŠKOD
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U zásob požaduje finanční správa při vyrovnání odpočtu 
DPH primárně vycházet ze skutečně uplatněného 
odpočtu DPH ve vztahu k chybějícímu konkrétnímu 
majetku. Pokud plátce není schopen zjistit původně 
uplatněný odpočet DPH (např. v případě druhově 
určených zásob pořizovaných za různou cenu), pak 
se připouští použití metody FIFO nebo váženého 
aritmetického průměru, přičemž plátce může aplikovat 
pouze tu metodu, kterou využívá ve svém účetnictví.

Finanční správa zaujala poměrně přísný přístup 
k okamžiku, kdy je nutné vyrovnání odpočtu DPH 
učinit. Vyrovnání odpočtu DPH je nutné provést:

 ve zdaňovacím období, kdy došlo ke skutečnému 
zjištění zničení, ztráty nebo odcizení majetku, nebo

 ve zdaňovacím období, kdy se plátce o zničení, 
ztrátě majetku dozvědět měl a mohl;

 pokud se plátce nedozvěděl nebo se dozvědět 
nemohl o zničení, ztrátě nebo odcizení majetku, 
je povinen vyrovnat, nebo upravit uplatněný 
odpočet daně nejpozději ke dni provedení 
inventarizace majetku, resp. povinnosti provést 
inventarizaci majetku.

Finanční správa připouští určité posunutí termínu 
pro úpravu a vyrovnání odpočtu, pokud je nutno 
inventarizaci vyhodnocovat (tj. plátce bude provádět 
zjišťování důvodů vzniklých mank a přebytků 
a provádět např. jejich zápočet), ovšem ve velmi 
omezené míře, dané nezbytným minimem času pro 
provedení vyhodnocení výsledků inventarizace.

V případě, že pohřešovaný majetek plátce v budoucnu 
nalezne (či mu bude vrácen v případě odcizení), 
je možné provedenou úpravu a vyrovnání odpočtu 
DPH opravit.

Pro úplnost uvádíme, že v rámci příspěvku 
projednaného na Koordinačním výboru s Komorou 
daňových poradců potvrdila finanční správa 
svůj názor, že vrácení odpočtu DPH v případech, 
s nimiž zákon o daních z příjmů spojuje daňovou 
neuznatelnost nákladu (typicky nedoložená manka 
a škody), je i související DPH považována za daňově 
neuznatelný náklad pro účely daně z příjmů.

LTA 
Anglická 140/20 
120 00 Praha 2 
Česká republika 
T. +420 246 089 010 
F. +420 246 089 012 
recepce@LTApartners.com 
www.LTApartners.com

LTA je moderní poradenská kancelář poskytující 
integrované právní, daňové, účetní a auditorské 
služby. 

Základními principy naší práce jsou odbornost, 
profesionalita, individuální přístup a otevřenost 
v otázce honorářů.

LTA je členem mezinárodní sítě MGI Worldwide, 
jež patří mezi 20 největších sítí daňových, 
auditorských, účetních a poradenských firem.  
MGI Worldwide představuje přes 5 000 odborníků 
ve více než 260 kancelářích po celém světě. 
Prostřednictvím MGI Worldwide zajistíme 
kvalifikované poradenství v zahraničí a ošetření 
přeshraničních transakcí.

Jiří Novák 
Daňový poradce 
jiri.novak@LTApartners.com
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