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1. Nová minimální a průměrná mzda od 1. 1. 2017 a její dopady do 
odvodových povinností 

 

Minimální mzda  

Od roku 2017 došlo ke zvýšení minimální měsíční mzdy o 1 100 Kč, tj. z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Toto 

zvýšení má kromě důsledků pro zaměstnavatele vyplácející svým zaměstnancům minimální mzdu dopad  

na řadu důležitých údajů pro daňové a jiné odvodové povinnosti.  

Podle zákona o daních z příjmů se od daně osvobozuje příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu 

nebo penze jen do částky ve výši 36násobku minimální mzdy. V roce 2017 tudíž budou od daně z příjmů 

osvobozeny důchody do výše 396 000 Kč za rok. Dále má zvýšení minimální mzdy vliv na možnost 

dosáhnout na daňový bonus. Na něj má v roce 2017 nárok ten poplatník, který ve zdaňovacím období měl 

příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy poplatník s ročními příjmy přesahujícími 66 000 

Kč.  

Minimální mzda je vyměřovacím základem zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, kterými 

jsou například studenti nad 26 let nebo nezaměstnaní mimo evidenci úřadu práce. Osoby bez zdanitelných 

příjmů si platí zdravotní pojištění samy, a v roce 2017 budou tedy v důsledku zvýšení minimální mzdy 

odvádět zdravotním pojišťovnám 1 485 Kč měsíčně.  

 
Průměrná mzda  

Zákon o daních z příjmů používá průměrnou mzdu, definovanou zákonem o sociálním zabezpečení,  

v oblasti týkající se solidárního zvýšení daně. Solidární daň se platí z částky nad 48násobek průměrné 

mzdy. Průměrná mzda stanovená Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2017 vzrostla na 28 232 Kč, 
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takže hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně letos činí 1 355 136 Kč ročně, pro účely měsíční zálohy 

se jedná o částku 112 928 Kč.  

Průměrná mzda ovlivňuje také minimální a maximální vyměřovací základy a zálohy na pojistné u osob 

samostatně výdělečně činných (OSVČ). Maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ pro 

účely sociálního zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy, tzn. 1 355 136 Kč (strop pro 

platbu zdravotního pojištění stanoven není).  

Všechny OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinny platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní 

pojištění, které se odvozují z rozdílu příjmů a výdajů dosaženého v minulém období. Vždy však musí být 

placena alespoň minimální výše měsíční zálohy. Tato minimální záloha se odvíjí od průměrné mzdy. Nová 

výše minimální zálohy u OSVČ pro rok 2017 činí u sociálního zabezpečení 2 061 Kč, u zdravotního pojištění 

1 906 Kč. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Polanskou, email: lenka.polanska@tpa-group.cz. 

 

                                                     Lenka Polanská 

                                                     Daňový poradce, senior manažer 
 

                                                          Tel.: +420 222 826 216 
 

                                                          E-mail: lenka.polanska@tpa-group.cz 
 

                                                          TPA 
                                                          Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                          www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 
 
 

2. Implementace BEPS: Nový režim testování daňové uznatelnosti 
nákladových úroků 
 

Dne 12. července 2016 byla schválena směrnice č. 2016/1164/EU (Anti Tax-Avoidance Directive, ATAD), 

prostřednictvím které budou do daňových legislativ evropských států, tedy i ČR, implementována doporučení 

některých akčních bodů BEPS.  

Není bez zajímavosti, že jde o první směrnici harmonizující vnitrostátní přímé daně. 

Směrnice obsahuje pět hlavních opatření, mezi která patří: 

- pravidlo pro omezení odpočítatelnosti úroků, 

mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
mailto:lenka.polanska@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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- zdanění při odchodu, 

- obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu, 

- pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a 

- pravidlo proti hybridním nesouladům. 

Pro české subjekty nejpodstatnější změna vyplývající z implementace směrnice je stanovení nových pravidel 

pro omezení odpočítatelnosti úroků. Současné pravidlo, tzv. pravidlo nízké kapitalizace, by mělo být 

nahrazeno pravidlem novým. 

Toto nové pravidlo namísto testování poměru vlastního kapitálu a půjček od spojených osob limituje daňově 

uznatelné úroky částkou 30% EBITDA, tedy zisku před zdaněním, úroky a odpisy. Druhou převratnou 

novinkou je, že nově nebudou testovány jen úroky od spojených osob, ale veškeré nákladové úroky. 

Testování se však nevztahuje na úroky z půjček, které subjektem jen „protékají“, tedy které jsou poskytnuté 

dalšímu subjektu. 

Novým pravidlem by neměly být dotčeny finanční instituce, na ně by se nadále měla vztahovat současná 

pravidla. 

V návaznosti na konkrétní implementaci v dané zemi může být daňovému poplatníkovi uděleno právo 

daňově uplatnit úroky až do výše 3 000 000 EUR bez omezení (tato částka se však vztahuje na celou 

skupinu, je-li jí subjekt součástí). Pokud subjekt stojí zcela mimo skupinu, může mu být uděleno právo 

uplatňovat veškeré úrokové náklady bez omezení (samozřejmě za splnění všeobecných podmínek  

pro daňovou uznatelnost nákladů). 

Směrnice dále dává možnost členským státům umožnit subjektům časový přesun „nevyužitých“ úroků  

do následujících, a dokonce i minulých let. 

Nová směrnice s sebou přináší nejasné a problematické definice. Například do testovaných úroků směrnice 

zahrnuje také úroky kapitalizované do vstupní ceny majetku či některé kurzové rozdíly (bez bližší 

specifikace). Tato definice s sebou přináší nejasnosti i možné implementační komplikace, které se snad 

podaří zavčas vyjasnit, resp. odstranit. 

Mezi další body směrnice patří implementace: 

- exit taxation, tj. zdanění situací, kdy dochází například k přesunu aktiv mezi českou společností a její 

zahraniční stálou provozovnou, ke změně daňové rezidentury apod., 

- CFC rules, tj. zdanění některých příjmů pobíraných ovládanými společnosti v zemích s podstatně 

nižším zdaněním, a 
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- opatření proti hybridním nesouladům. 

Nutno dodat, že směrnice poskytuje v mnoha bodech členským státům volnost, jakým způsobem pravidla 

implementovat. Dle vyjádření pracovníka Ministerstva financí ČR bude český přístup v maximální míře zvolit 

(pro poplatníka) nejvýhodnější variantu možné implementace. 

Směrnice musí být implementována do národních legislativ do konce roku 2018 (očekávaná účinnost je tedy 

od roku 2019) s výjimkou exit taxation, kde je implementační lhůta o rok delší, zde tedy očekáváme účinnost 

od roku 2020. 

Povinná implementace vyžaduje zásadní novelu zákona o daních z příjmů. Ministerstvo financí plánuje 

zveřejnit první paragrafované znění novely zákona o daních z příjmů k diskusi v první polovině roku 2017. 

Další informace k tomuto tématu vám poskytne David Andreatta, email: david.andreatta@tpa-group.cz. 

 

                                                   David Andreatta 
                                                   Daňový poradce, manažer 

 
                                                         Tel.: +420 222 826 221 

 
                                                         E-mail: david.andreatta@tpa-group.cz 

 
                                                   TPA 

                                                         Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                         www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

 
 
3. Daňový odpis pohledávky v souvislosti s přijatým pojistným plněním 

Před rokem jsme vás informovali o zajímavém rozsudku Nejvyššího správního soudu řešícím spor  

o možnost daňového odpisu pohledávky ve vazbě na přijaté pojistné plnění (rozsudek  

NSS č. 9 Afs 213/2014-73). Jde o situace, kdy věřitel pojistí své pohledávky a pokud nedojde k úhradě ze 

strany dlužníka, vzniká mu nárok na pojistné plnění. Takové pohledávky se v praxi běžně nepřevádí na 

pojišťovnu, ale práva a nároky spojené s pojištěnou pohledávkou náleží do výše pojistného plnění 

pojišťovně. Vzhledem k tomu, že taková pohledávka pozbývá své hodnoty, měla by být tato skutečnost  

v účetnictví zohledněna. Otázkou je, zda opravnou položkou, či odpisem. A pokud odpisem, zda může být 

tento odpis ve vztahu k přijatému pojistnému plnění rovněž daňově uznatelný. 

NSS tehdy konstatoval, že ani Finanční ředitelství, ani Městský soud se nevypořádaly s tvrzeními daňového 

poplatníka podporujícími výklad přímé souvislosti mezi odpisem pohledávky a výnosem z pojistného plnění, 

a celý případ vrátil k Městskému soudu. 

mailto:david.andreatta@tpa-group.cz
mailto:david.andreatta@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Městský soud ve svém novém rozsudku uznal, že v případě, kdy dle pojistné smlouvy přecházejí veškerá 

práva a nároky spojené s pojištěnou pohledávkou na pojišťovnu, ztrácí poplatník kontrolu nad nezaplacenou 

pohledávkou. Vzniká tedy titul pro odpis. Zároveň však Městský soud neshledal příčinnou souvislost mezi 

přijatým pojistným plněním a odpisem pohledávky nutnou pro daňovou uznatelnost. Případ se tak z popudu 

obou stran dostal opět před NSS. 

Nový rozsudek NSS č. 9 Afs 285/2015 za pomoci výkladu účetních předpisů (především Český účetní 

standard č. 101, bod 2.4. – definice finančního aktiva jako „právo na získání hotovosti“) potvrdil, že věřitel 

neodepsal danou pohledávku předčasně, neboť dlužníkovo plnění by již nenáleželo věřiteli, ale pojišťovně. 

Rozsudek tak významným způsobem napomáhá při určování okamžiku odpisu pohledávky. 

V otázce příčinné souvislosti odpisu jsme se však rozuzlení opět nedočkali. NSS byl nucen pro 

nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku znovu vrátit případ k Městskému soudu, neboť „srozumitelný 

rozbor toho, zda přímá souvislost byla či nebyla dána, a to na základě jiného než časového hlediska, 

z napadeného rozsudku vysledovat nelze“. 

Výklad pojmu přímo souvisejících nákladů zůstává neméně aktuální i po četných změnách a novelizacích 

zákona o daních z příjmů (např. výklad § 23 odst. 4 písm. e) ZDP). Doufejme tedy, že ve svém třetím 

rozsudku bude Městský soud úspěšnější a věřme, že natolik, aby bylo splněno staré přísloví „do třetice 

všeho dobrého“.  

 

Pro další informace se obraťte na Lenku Lamačovou, email: lenka.lamacova@tpa-group.cz. 

   

                                                     Lenka Lamačová 
                                                     Daňový poradce, manažer 

 
                                                          Tel.: +420 222 826 408 

 
                                                          E-mail: lenka.lamacova@tpa-group.cz 

 
                                                          TPA 
                                                          Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
                                                          www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
mailto:lenka.lamacova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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4. Z dění v TPA 

4.1. Hlasování v soutěži Daňař a daňová firma roku 2016 

Soutěž Daňař & daňová firma roku 2016 míří do finále! Neváhejte a hlasujte právě teď, soutěž končí  

13. ledna. Vybírejte z mnoha kategorií odborníků na daně a zvolte ty nejlepší daňaře. Na webu: 

http://www.danarroku.cz můžete hlasovat nejen o odbornících, které znáte, ale i o oblíbeném lektorovi, 

můžete vybrat nejvstřícnější finanční úřad či co vás v daních nejvíce trápí.  

 

Za rok 2015 společnost TPA vyhrála v kategorii Nejžádanější zaměstnavatel v daních a Jiří Hlaváč získal 

ocenění Daňové hvězdy pro oblast fúzí a akvizic. Držte nám palce pro rok 2016, případně nás podpořte 

svými hlasy. O výsledcích vás budeme informovat v dalším čísle Newsletteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Přednášky našich specialistů na počátku roku 2017 

Počátek nového roku bývá vždy spojen s prací na účetní závěrce a sestavením daňových přiznání a hlášení. 

Využijte tedy nabídky vzdělávacích agentur k doplnění vašich znalostí. Tradičně přinášíme přehled agentur  

a lektorů ze společnosti TPA.  

První přinášíme nabídku společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo společnosti je v budově ČS 

VTV, na Novotného lávce 5, Praha 1. Zde jsou organizovány tyto akce: 

http://www.danarroku.cz/
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Další informace k seminářům a objednávky najdete na www.notia.cz 

Další nabídku přináší společnosti Bova - Polygon, také tyto akce se konají v budově ČS VTV, na Novotného 

lávce 5, Praha 1. Chceme vás upozornit zejména na tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

14.2.2017 Úvod do přeměn kapitálových korporací - účetní  

a daňové souvislosti 

Jana Skálová 

20.3.2017 Výplata vlastního kapitálu z obchodní korporace  

v účetních a daňových souvislostech 

Jana Skálová 

5.4.2017 Finanční plán v příkladech Tomáš Podškubka 

12.4.2017 Nehmotný majetek - k čemu je a jakou má hodnotu Tomáš Podškubka  

24.4.2017 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

 

Bližší informace a způsob přihlášení najdete na webu www.bova-polygon.cz. 

Budeme rádi, když výše uvedenou nabídku seminářů našich specialistů využijete a těšíme se na setkání 

s vámi na seminářích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Termín Téma Přednášející  

16.1. 2017  DPH aktuálně v praxi Jindřich Trupl 

25.1.2017  Prodej podniku, vklad podniku, squeeze-out Lukáš Pěsna 

1.2.2017 Přeměny obchodních společností - právo, účetnictví, 

daně 

Lukáš Pěsna 

http://www.notia.cz/
http://www.bova-polygon.cz/
http://kurzy.notia.cz/prodej-podniku-vklad-podniku-squeeze-out-68928
http://kurzy.notia.cz/premeny-obchodnich-spolecnosti-pravo-ucetnictvi-dane-68940
http://kurzy.notia.cz/premeny-obchodnich-spolecnosti-pravo-ucetnictvi-dane-68940
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5. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na leden 
 

Leden 2017  
 

2.1. daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 
listopad 2016 

9.1. spotřební daň 
- splatnost daně za listopad 2015 (kromě spotřební daně  
z lihu) 

20.1. 

daň z přidané hodnoty 

 

- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

 

 

daň z příjmů 

 

- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti 

24.1. spotřební daň 
- splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň  
z lihu) 

25.1. 

daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016 

daň z přidané hodnoty 
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016 

daň z přidané hodnoty 
- kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016 

energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a 
a elektřiny za prosinec 2016 

spotřební daň 
- daňové přiznání za prosinec 2016 

31.1. 

biopaliva 
- hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. 

daň silniční 
- daňové přiznání a daň za rok 2016 

daň z nemovitých věcí 
- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na  
rok 2016 

daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 
prosinec 2016 
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Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru a těšíme se na vaše podněty a dotazy.  

 
S úctou 
 

 
 
 

 
 

 
Jana Skálová 
Partner TPA  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

TPA Česká republika 

Antala Staška 2027/79 

140 00 Praha 4 

 

Tel.: +420 222 826 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.com  

 

Chcete-li dostávat pravidelné informace, přihlaste se k odběru newsletteru. 

 
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme 
předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto 
TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše 
informační materiály, napište nám na: info@tpa-group.cz 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/newsletter
mailto:info@tpa-group.cz

