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1. Nová minimální a průměrná mzda od 1. 1. 2019 a její dopady do 

odvodových povinností 

1.1. Minimální mzda 

Vláda dne 20. listopadu 2018 rozhodla o zvýšení minimální mzdy na rok 2019 na částku 13 350 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 2019 tudíž budou od daně z příjmu 

osvobozeny důchody do výše 480 600 Kč za rok. Dále má zvýšení minimální mzdy vliv na možnost 

dosáhnout na daňový bonus. Na něj má v roce 2019 nárok ten poplatník, který ve zdaňovacím období měl 

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

80 100 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 2019 budou tedy v důsledku zvýšení minimální mzdy 

odvádět zdravotním pojišťovnám 1 803 Kč měsíčně. 

 

1.2. 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 2019 vzrostla na 32 699 Kč, 

takže hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně letos činí 1 569 552 Kč ročně; pro účely měsíční zálohy 

se jedná o částku 130 796 Kč. 
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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. 1 569 552 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 2019 činí u sociálního zabezpečení 2 388 Kč, u zdravotního pojištění 

2 208 Kč. 

 

Pro další informace se obraťte na Jana Sošku, e-mail: jan.soska@tpa-group.cz. 
 

  
Jan Soška 
Daňový poradce, partner 

 
Tel: +420 222 826 341  

 
E-mail: jan.soska@tpa-group.cz 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 

 

 

2. Nová interpretace Národní účetní rady k časovému rozlišení v cizí měně 

V průběhu roku 2018 byla schválena interpretace č. I-37 Časové rozlišení a cizí měna. Tato interpretace 

bude užitečná zejména s příchodem konce účetního období a přípravou na účetní uzávěrku. K jejímu použití 

si dovolujeme připomenout, že interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazné a vyjadřují odborný 

názor Národní účetní rady.  

 

Existují případy, kdy účetní jednotky na základě smluvního ujednání platí některé výdaje, nebo naopak 

inkasují příjmy v cizí měně. Tyto peněžní toky se nekryjí s příslušným účetním obdobím, kam věcně náleží. 

Protože u těchto plateb je znám účel, částka i období, jsou splněny charakteristiky pro položky časového 

rozlišení. Vzhledem ke smluvnímu ujednání úhrad v cizí měně (pohledávek či závazků) se v souladu se 

zákonem o účetnictví eviduje u účetních zápisů v české měně i cizí měna přepočtená na českou měnu dle 

vnitřní směrnice účetní jednotky kurzem ČNB (aktuálním nebo pevným). 

 

Otázka zní, zda zůstatky účtů časového rozlišení vyjádřených v cizí měně se mají k datu účetní závěrky 

přepočítávat závěrkovým kurzem. 

 

http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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V případě nedoplacených nákladů běžného období, kdy výdaj v cizí měně bude uskutečněn až v 

následujícím účetním období, se jedná o cizoměnový závazek, který bude souvztažně s nákladovým účtem 

zaúčtován ve prospěch účtu časového rozlišení Výdaje příštích období. Zůstatek toho účtu je třeba k datu 

účetní závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu.  

 

V případě nedoplacených výnosů běžného období, kdy příjem v cizí měně bude obdržen až v následujícím 

účetním období, se jedná o cizoměnovou pohledávku, která bude souvztažně s výnosovým účtem 

zaúčtována na vrub účtu časového rozlišení Příjmy příštích období. Zůstatek toho účtu je třeba k datu účetní 

závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu.  

 

V případě předplacených nákladů týkajících se nákladů následujícího účetního období a zaúčtovaných na 

účtu Náklady příštích období peněžní tok (výdaj) již proběhl. Zůstatek tohoto účtu se k datu účetní závěrky 

nepřepočítává. V případě předplacených výnosů týkajících se výnosů následujícího účetních období 

a zaúčtovaných na účtu Výnosy příštích období peněžní tok (příjem) již proběhl. Zůstatek tohoto účtu se k 

datu účetní závěrky také nepřepočítává. 

 

Vzhledem k tomu, že zůstatek účtu Výdaje příštích období má charakter cizoměnového závazku (výdaj v cizí 

měně bude muset být uhrazen v příštích obdobích) a zůstatek účtu Příjmy příštích období má charakter 

cizoměnové pohledávky (příjem v cizí měně bude přijat v příštích obdobích), platí pro ně stejná pravidla jako 

pro ostatní cizoměnové závazky a pohledávky, u kterých účetní jednotka nese kurzové riziko. Naproti tomu 

účty časového rozlišení Náklady příštích období a Výnosy příštích období, kdy peněžní tok již proběhl, 

nejsou spojeny s nesením kurzového rizika, a proto se zůstatek těchto účtů k datu účetní závěrky 

nepřepočítává. 

Celý text interpretace včetně příkladů najdete na webových stránkách Národní účetní rady: http://nur.cz/i-37/.  

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz.  

 
 

 
  
Jana Skálová 
Auditor, daňový poradce, partner 

 
Tel: +420 222 826 327 

 
E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com

http://nur.cz/i-37/
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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3. Benefity na pokračování VI - Věcné dary 

S koncem kalendářního roku přichází období Vánoc a dárků. Řada zaměstnanců se těší, že jim 

zaměstnavatel něčím přilepší a poskytne jim vánoční dárky. Co by tak mohlo zaměstnance potěšit?  

 

1. Mikulášská nadílka pro děti  

2. Pračka pod stromeček 

3. Balíček vitamínů a rehabilitačních masáží pod stromeček 

 

Rozebereme si jednotlivé položky z hlediska jejich daňových souvislostí u zaměstnance i zaměstnavatele.  

 

Věcné dary pro zaměstnance zákon o daních z příjmů označuje jako nepeněžité bezúplatné plnění, které je 

u zaměstnavatele považováno za daňově neuznatelný náklad. Hodnota tohoto daru je u zaměstnance 

osvobozena od daně z příjmů do výše 2 000 Kč ročně. Lze tedy předpokládat, že hodnota čokolád a ovoce 

obsažená v mikulášské nadílce dětem zaměstnanců výše uvedený limit nepřekročí, a je tedy u zaměstnanců 

od daně z příjmů osvobozena.  

 

Naopak dar v podobě pračky tuto hodnotu překročí, a proto je tento dar zdanitelným příjmem zaměstnance. 

Pokud tedy dostane zaměstnanec od zaměstnavatele darem pračku za 20 000 Kč, je to daňově pro 

zaměstnance stejná situace, jako by mu byla zvýšena hrubá mzda o 20 000 Kč. Tedy k této částce bude 

dopočteno pojistné (sociální a zdravotní hrazené zaměstnavatelem) na superhrubou mzdu a z té pak bude 

sražena daň z příjmů. K tomu přistupuje také pojistné srážené zaměstnanci. Obecně je tak možno říci, že 

věcný dar je pro zaměstnavatele méně výhodný než zvýšení mzdy, protože částka daru není 

u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, zvýšení mzdy ale ano. 

 

Nově od 1. 1. 2018 je možno, aby zaměstnavatel poskytl zaměstnanci nebo jeho rodinným příslušníkům 

zboží nebo služby zdravotního, léčebného nebo hygienického charakteru jako nepeněžité plnění, a to bez 

omezení výše částky. Tento náklad není u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, ale 

u zaměstnance se jedná o osvobozené příjmy (nově ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. zákona o daních 

z příjmů). 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Vítkovou, email: jana.vitkova@tpa-group.cz.  

Jana Vítková 
Daňový poradce, partner 

 
Tel: +420 222 826 270 

 
E-mail: jana.vitkova@tpa-group.cz. 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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4. Judikatura NSS: obrana proti obvinění ze zapojení do podvodného řetězce  

Podle ustáleného názoru soudů nese důkazní břemeno při prokazování zapojení do daňového podvodu 

správce daně. Jak má postupovat poplatník, je zpravidla otázka, kterou je nutno vyhodnotit dle každé 

konkrétní kauzy a okolností případu. O tom, že může býti v určitém případě vhodnější se aktivně bránit, nás 

informuje nový judikát Nejvyššího správního soudu 9 Afs 194/2017 ze dne 24. 5. 2018.  

 

Podstatou je odmítnutí nároku na odpočet DPH ze strany finančního úřadu, protože plátce věděl nebo by 

měl vědět, že v rámci obchodních transakcí byl zapojen do podvodného řetězce. Poplatník byl v tomto sporu 

pasivní. Žalovaný finanční úřad sám dohledal důkazy pro zavinění. Daňový subjekt pak u soudu namítal, že 

finanční úřad nevyslechl několik svědků, kteří by mohli svědčit v jeho prospěch. Soud k námitce však 

nepřihlédl.  

 

Nejvyšší správní soud se postavil zcela za správce daně a jasně odpověděl na otázku, jaká z obou výše 

zmíněných taktik je výhodnější. Citujeme: „Budou-li i při pasivitě daňového subjektu závěry ohledně 

objektivních okolností nasvědčujících tomu, že daňový subjekt o podvodu na DPH věděl nebo vědět mohl, 

skutkově podložené, logické a vzájemně nerozporné a nenabízející jiné rozumně přesvědčivé vysvětlení, 

správce daně důkazní břemeno unese. V opačném případě je správce daně povinen nárok na odpočet daně 

uznat, bez ohledu na případnou pasivitu daňového subjektu.“ 

 

Nejvyšší správní soud dále pokračuje: „Čím větší aktivitu, a to aktivitu kvalifikovanou, však daňový subjekt při 

své obraně vyvine, tím větší nároky budou kladeny na správce daně, který je povinen svá dosavadní zjištění 

obhájit a případné vzniklé pochybnosti odstranit. Jinými slovy, zpochybní-li daňový subjekt ony objektivní 

skutečnosti, případně nabídne-li důkazy, že se v obchodním styku choval s mírou obezřetnosti, kterou by 

bylo možné po daňovém subjektu v obdobném postavení a situaci spravedlivě požadovat, musí se s nimi 

správce daně řádně vypořádat. Tj. buď argumentaci daňového subjektu uznat, nebo odůvodnit, proč tato 

argumentace jeho dosavadní závěry nezpochybnila.“ 

 

Nejvyšší správní soud uzavírá: „Pokud bude poplatník pasivní a žádnou kvalifikovanou obranu nenabídne, 

nelze po správci daně vyžadovat, aby za daňový subjekt domýšlel všechna myslitelná tvrzení či možné 

skutkové verze a v rozhodnutí se s nimi vypořádal.“  

 

Z odůvodnění rozhodnutí o zamítnutí kasační stížnosti vyplývá, že Nejvyšší správní soud preferuje postup, 

aby plátce daně při obraně svých práv aktivně spolupracoval při prověřování transakcí a nepodceňoval 

důležitost své argumentace předkládané správci daně.
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, email: jana.skalova@tpa-group.cz.  

 
  
Jana Skálová 
Auditor, daňový poradce, partner 

 
Tel: +420 222 826 327 

 
E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

5. Z dění v TPA 

5.1. Komora daňových poradců zvolila nové Prezidium na další tři roky  

Jana Skálová byla zvolena jedním 

z devíti členů Prezidia Komory 

daňových poradců pro období 2018-

2021. Komora daňových poradců si 

na 26. řádné valné hromadě zvolila 

také prezidenta a viceprezidenta. 

Svůj post prezidentky obhájila Petra 

Pospíšilová, viceprezidentem byl 

zvolen Petr Toman. 

 

Posláním Komory daňových poradců 

České republiky je podporovat 

daňové poradenství, sdružovat 

daňové poradce, chránit a 

prosazovat jejich oprávněné zájmy, zabezpečovat odbornou úroveň daňového poradenství a provádět 

kvalifikační zkoušky uchazečů o profesi daňového poradce a jejich přípravu k této kvalifikační zkoušce. 

 

„Ke zvyšování odborné úrovně daňových poradců nepochybně slouží Bulletin Komory daňových poradců, 

jehož redakční radu jsem v minulém funkčním období vedla. Kolegové mi vyjádřili důvěru pro další tři roky,“ 

říká ke svému zvolení do Prezidia Jana Skálová.

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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5.2. TPA zvítězila v kategorii Best Tax & Finance Advisor 

Společnost TPA byla vyhlášena jako 

vítěz kategorie nejlepší daňový 

a finanční poradce – Best Tax 

& Finance Advisor na slavnostním 

galavečeru CIJ Awards. Udílení cen 

proběhlo 29. listopadu v hotelu 

Marriott. Galavečer CIJ Awards je 

každoročně pořádán magazínem 

Construction & Investment Journal, 

který se zabývá realitním trhem 

v zemích střední a východní Evropy. 

V oblasti komerčních nemovitostí  

se jedná se o ocenění s nejdelší 

tradicí v České republice. 

 

„TPA se specializuje na oblast nemovitostí již mnoho let a myslím, že na tomto trhu patříme mezi špičku 

mezi auditními a daňovými kancelářemi. Proto si tohoto ocenění velmi vážíme. Je pro nás důkazem toho, že 

jsme našimi klienty a odbornou veřejností také takto vnímáni. Chtěl bych tímto poděkovat našim klientům za 

důvěru a všem kolegům v TPA za jejich nasazení v minulém roce,“ říká Petr Karpeles. 

 

 

5.3. Přednášky našich specialistů 

Sestavení účetní závěrky za rok 2018 je za dveřmi, a pokud si nejste jisti, zda máte všechny účetní a daňové 

povinnosti splněny a podklady připraveny, přichází pestrá nabídka vzdělávacích akcí přednášených našimi 

odborníky.  

 

Prostudujte bohatou nabídku jednodenních seminářů od společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Sídlo 

společnosti je v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1 (najdete na http://www.csvts.cz). Zde si vás 

dovolujeme pozvat na tyto akce:

http://www.csvts.cz/
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6. Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na prosinec 
 

Prosinec 2018  
 

10.12. spotřební daň  
– splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu) 

17.12. 

daň z příjmů 
– čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
 

daň silniční 

– záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši 
nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně 
provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 
zákona o dani silniční 
 

20.12. daň z příjmů 
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických  
osob ze závislé činnosti 

27.12. spotřební daň 

− splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
− daňové přiznání za listopad 2018 
− daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 
2018 (pokud vznikl nárok) 

Termín Téma Přednášející  

12.12.2018 Jak správně fakturovat Jindřich Trupl 

11.1. 2019 Splatná a odložená daň a jak ji spočítat aktuálně Rostislav Kuneš 

18.1.2019 DPH aktuálně v praxi Jindřich Trupl 

23.1.2019  
Sestavení výkazu cash flow jednoduše a rychle po novele 
zákona o účetnictví 

Markéta Schück  

14.2.2019 Pohledávky a závazky – účetní a daňové problémy Jindřich Trupl 

20.2.2019 Cash flow v příkladech  Markéta Schück 

22.2.2019 Cenné papíry – teorie a praxe pro podnikatele Eva Šedinová  
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daň z přidané hodnoty 

− daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018 
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
− souhrnné hlášení za listopad 2018 
− kontrolní hlášení za listopad 2018 

energetické daně 
− daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv  
a elektřiny za listopad 2018 

31.12. daň z příjmů 
− odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 
2018 

 

  

http://www.penize.cz/formulare/67181-priznani-k-dani-z-pridane-hodnoty
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Děkujeme za přečtení našeho Newsletteru, přejeme vám krásné a klidné Vánoce a do nového roku hodně 

zdraví a štěstí.  

 

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

