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1. Sazby pro cestovní náhrady v roce 2019 

V roce 2019 došlo ke změnám ve výši stravného, které vyplácí zaměstnavatel svým zaměstnancům při 

služebních cestách.  

 

Zahraniční stravné 

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 254/2018 Sb., stanovuje novou výši základních sazeb zahraničního 

stravného pro rok 2019. K 1. 1. 2019 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 401/2017 Sb., která upravovala sazby pro 

rok 2018. 

 

Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke změnám sazeb u těchto zemí: 

• Argentina ze 45 na 50 USD,  

• Kuba ze 45 na 50 EUR, 

• Mauretánie ze 35 na 40 EUR, 

• Myanmar (Barma) ze 45 na 50 USD, 

• Nizozemsko ze 45 na 50 EUR, 

• Polsko z 35 na 40 EUR, 

• Saúdská Arábie ze 40 na 45 EUR, 

• Senegal ze 40 na 45 EUR a 

• Sýrie ze 40 na 45 EUR. 

 

Nadto se mění měna u stravného pro Konžskou demokratickou republiku, a to z 60 USD na 50 EUR. 

Jinak zůstávají sazby stejné jako v roce 2018. 

 

Tuzemské stravné  

S ohledem na růst cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování provedlo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí vyhláškou č. 333/2018 Sb. zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech 

k 1. 1. 2019, a to ve srovnání s částkami stanovenými pro rok 2018 v 1. časovém pásmu o 4 Kč, ve 

2. časovém pásmu o 5 Kč a ve 3. časovém pásmu o 9 Kč. 
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Délka tuzemské pracovní cesty    Podnikatelská sféra   Státní sféra 

5 až 12 hodin     82 Kč    82 Kč – 97 Kč 

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin    124 Kč   124 Kč – 150 Kč 

Déle než 18 hodin    195 Kč   195 Kč – 233 Kč 

 

Jízdní výdaje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále změnilo sazbu základní náhrady za 1 km jízdy za používání 

osobních silničních motorových vozidel ve srovnání s její výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2018  

o 10 haléřů (ze 4,00 Kč na 4,10 Kč). Sazba základní náhrady za používání jednostopých vozidel a tříkolek 

se nemění. 

 

Nedoloží-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost 

s pracovní cestou, je možné využít i způsob prokazování cen pohonných hmot s použitím jejich průměrných 

cen stanovených vyhláškou. Aktuálně navržené průměrné ceny pohonných hmot ve srovnání s výší 

stanovenou ve vyhlášce pro rok 2018 představují nárůst u benzinu automobilového 95 oktanů o 2,60 Kč na 

33,10 Kč, u benzinu automobilového 98 oktanů o 4,30 Kč na 37,10 Kč a u motorové nafty o 3,80 Kč na 

33,60 Kč. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Barboru Slukovou, e-mail: barbora.slukova@tpa-group.cz. 

 

 

Barbora Sluková 
Daňový poradce, konzultant 

 
Tel: +420 222 826 482 
E-mail: barbora.slukova@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 

 

 

 

2. Změna výdajových paušálů pro živnostníky 

Novela zákona o daních z příjmů má číslo sněmovního tisku 206 a byla ve třetím čtení schválena 

21. prosince 2018. Tato novela musí být ještě schválena Senátem a podepsána a prezidentem. Podle 

posledních zpráv ji však Senát nejspíše vrátí do Poslanecké sněmovny. O všech změnách, které se týkají 

implementace směrnice ATAD, jsme vás již informovali v minulých vydáních našeho Newsletteru.  

 

mailto:barbora.slukova@tpa-group.cz
mailto:barbora.slukova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Zpráva, která proběhla před Vánocemi 2018 a mohla vám uniknout nebo zapadnout, je změna ve 

výdajových paušálech živnostníků a pronajímatelů. Zjednodušeně jde o to, že by se měl vrátit limit uplatnění 

paušálních výdajů na 2 mil. Kč, tedy budeme moci od roku 2019 uplatňovat výdaje k příjmům v maximální 

výši 2 mil. Kč. 

 

Jak se nám paušály vyvíjely v posledních letech? V roce 2017 schválil parlament novelu zákona 

o daních z příjmů, která mimo jiné snižovala limity pro uplatnění výdajových paušálů na polovinu tehdejšího 

stavu. Z příjmů 2 mil. Kč se snížil limit na 1 mil. Kč ročně. Z pohledu výdajů jsou limity nastaveny pro rok 

2018 následovně: 

 

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského 

podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč, 

 

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč, 

 

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje 

do částky 300 000 Kč, 

 

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 

6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč. 

 

Úprava výdajových paušálů nebyla součástí vládního návrhu zákona, ale byla do zákona včleněna 

poslaneckým pozměňovacím návrhem. Pozměňovací návrh vrací limity výdajových paušálů na úroveň roku 

2016. Výše limitů výdajových paušálu se stanovuje takto: 

 

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského 

podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč, 

 

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 

1 200 000 Kč, 

 

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje 

do částky 600 000 Kč, 

 

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 

6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč. 

 

Zvýšením limitů výdajových paušálů (navrácení limitů do výše roku 2016) se rozšíří skupina podnikatelů, 

která bude moci uplatnit novou podobu výdajových paušálů, čímž dojde k úspoře administrativních nákladů. 

Uspořené náklady a dodatečně získaný čas budou mít stimulační efekt k rozvoji malého podnikání v České 
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republice. Rovněž se zlepší podmínky při vstupu do podnikání, což může motivovat nové lidi ke startu 

podnikání. 

 

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: +420 222 826 211 
E-mail: jana.skalova@tpa-group.cz. 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 

 

 
 

3. Může rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a kupní cenou pohledávek podléhat 
DPH? 

K této otázce se nedávno vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 4 Afs 143/2018-32. Podstatou 

sporu byla situace, kdy správce daně doměřil DPH z rozdílu mezi nominální hodnotou a kupní cenou 

pohledávek u společnosti, která odkupovala od jiné společnosti pohledávky za 95,17 % jejich nominální 

hodnoty.  

 

Společnost odkupovala pohledávky pravidelně na základě jedné faktoringové smlouvy, kupní cena byla 

stanovena paušálně pro všechny pohledávky a jednalo se o nové pohledávky před splatností, které byly 

postupovány do 10 dnů od jejich vzniku. Dodatkem smlouvy byla zrušena faktoringová odměna a bylo 

stanoveno úplatné postoupení pohledávek za 95,17 % nominální hodnoty. Správce daně a následně 

i Krajský soud tak dovodili, že rozdíl mezi nominální a kupní cenou byl fakticky odměnou za pravidelnou 

ekonomickou činnost naplňující znaky faktoringu, tedy činnosti podléhající DPH.  

 

Společnost se takovému postupu bránila zdůvodněním, že v zásadě neexistuje žádná 100% vymahatelná 

pohledávka, diskont odrážel rizikovost pohledávek, neexistovala přímá souvislost mezi činností společnosti 

a stanoveným paušálem (nevzniklo tedy protiplnění), a ačkoliv byla smlouva nazvaná jako faktoringová, 

jejím obsahem bylo prosté postupování pohledávek za reálnou cenu. Oporu pak hledala v rozhodnutí 

Soudního dvora EU ve věci GFKL (C-93/10), dle jehož závěru nelze rozdíl mezi nominální hodnotou 

prodávané pochybné pohledávky a její prodejní cenou považovat za úplatu za službu vymáhání pohledávek. 

 

NSS argumentaci společnosti odmítl. Zdůraznil rozdíly oproti případu řešenému v rozsudku GFKL, ve kterém 

se jednalo o jednorázový odkup starších pohledávek s vysokou mírou nesplácení, a naopak připodobnil 

mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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situaci ke staršímu rozsudku SDEU věci MKG, dle kterého subjekt, který odkupuje pohledávky a přebírá 

riziko ze strany dlužníků, vykonává hospodářskou činnost v podobě vymáhání dluhů. 

 

Rozsudek NSS srozumitelným a přehledným způsobem připomíná obsah a závěry obou rozsudků SDEU 

a zároveň napomáhá zorientovat se v kategorizaci činností souvisejících s odkupem pohledávek za situace, 

kdy samotný pojem faktoring není v českém právním řádu přímo vymezen. 

Pro další informace k této oblasti se obraťte na Lenku Lamačovou, e-mail: lenka.lamacova@tpa-group.cz. 

 
 
 
Lenka Lamačová 
Daňový poradce, manager 

 
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 
 
 

 

4. Přehled změn ve vykazování Intrastat od roku 2019 

S účinností od 1. 1. 2019 vstoupila v účinnost novelizace nařízení vlády č. 244/2016 Sb., která přinesla 

několik změn povinností plynoucích z celního zákona č. 242/2016 Sb. 

Níže uvádíme informace k nejpodstatnějším změnám.  

 

Práh pro vykazování Intrastat 

Z pohledu zpravodajských jednotek je nejvýznamnější změnou zvýšení limitu pro povinné sestavování 

výkazů Intrastat. Tento práh je počítán jako celková hodnota zboží odeslaného do nebo přijatého z jiných 

členských států Evropské unie za kalendářní rok a sleduje se zvlášť pro směr přijetí a směr odeslání. 

Z dosavadní hodnoty 8 mil. Kč došlo ke zvýšení na 12 mil. Kč. 

V praxi mohou nastat tyto situace:  

1. V roce 2018 zpravodajská jednotka dosáhla prahu 8 mil. Kč:  

 nedosáhne-li v roce 2019 prahu 12 mil. Kč, podává poslední výkaz za prosinec 2019;  

 dosáhne-li v roce 2019 prahu 12 mil. Kč, podává výkaz nejméně do konce roku 2020. 

2. V roce 2018 zpravodajská jednotka nedosáhla prahu 8 mil. Kč:  

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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 v roce 2019 nemá povinnost podávat výkaz Intrastat;  

 při překročení prahu 12 mil. Kč v roce 2019 vzniká zpravodajské jednotce povinnost podávat 
výkaz Intrastat od měsíce, ve kterém prahu dosáhne.  
 

Operativní leasing 

Další změna se týká zboží přepraveného mezi členskými státy EU pro účely užívání v režimu operativního 

leasingu (tedy pronájmu beze změny vlastníka) na dobu nepřekračující 2 roky. Pokud během doby takového 

operativního pronájmu dojde k odkupu nebo prodeji předmětu leasingu zpravodajskou jednotkou a předmět 

leasingu se tak nevrací pronajímateli, vzniká zpravodajské jednotce povinnost vykázat tuto změnu 

vlastnického práva v hlášení Intrastat. Změnu vykáže zpravodajská jednotka ke dni prodeje/nákupu 

předmětu leasingu pod kódem 11 nebo 12, a to v hodnotě, za kterou byl předmět leasingu odkoupen/prodán. 

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

 

 Jana Jirmásková 
 Daňový poradce, senior manager 

 
 Tel: +420 222 826 332 

 E-mail: jana.jirmaskova@tpa-group.cz 
  
  
 TPA 

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

mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
mailto:jana.jirmaskova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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5. Z dění v TPA 

5.1. Jitka Kudrnová a Jan Lamač jsou novými partnery TPA 

Jitka Kudrnová a Jan Lamač se od 1. ledna 2019 stali novými partnery poradenské společnosti TPA. Oba 

před svým nástupem na novou pozici působili ve společnosti jako senior manažeři. Jitka Kudrnová se 

specializuje na oblast vedení účetnictví a finančního reportingu, Jan Lamač je odborníkem na zdanění 

nemovitostí a due diligence. 

 

Jitka Kudrnová pracuje ve  společnosti TPA od roku 2008. 

Je zodpovědná za vedení účetnictví a daňové poradenství pro firmy 

z oboru nemovitostí, developmentu a energetiky. Mezi její klienty patří 

zejména mezinárodní společnosti. Ve své nové pozici bude mít na 

starosti vedení účetního a daňového týmu a účetní metodiku. 

 

Jitka Kudrnová je absolventkou Vysoké školy ekonomické 

v Praze a členkou Komory daňových poradců. 

 

Jitka Kudrnová hovoří anglicky a ve svém volném čase se věnuje sportu 

- basketbalu, lyžování nebo cyklistice. 

 

 

Jan Lamač (42) působí v TPA od roku 2001. Specializuje se zejména na 

oblast daňového poradenství se zaměřením na zdanění nemovitostí, due 

diligence, transakční poradenství či mezinárodní daňové plánování. Jako 

partner TPA bude mít na starosti poradenství v oblasti nemovitostí. 

 

Jan Lamač je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a vídeňské 

univerzity Wirtschaftsuniversität; je členem Komory daňových poradců. 

 

Jan Lamač hovoří anglicky a volný čas tráví poslechem hudby nebo 

jízdou na kole. 

 

 

5.2. Přednášky našich specialistů 

Konec roku 2018 je za námi a v roce 2019 bude řada společností připravovat nové aktivity, fúze či rozdělení 

a samozřejmostí je také příprava účetní závěrky a daňového přiznání. Pro získání nových informací 

a osvojení si účetních i daňových novinek přichází pestrá nabídka vzdělávacích akcí přednášených našimi 

odborníky.  
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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 se 

také konají níže uvedené semináře: 

 

 

 

Další nabídka jednodenních seminářů přichází od společnosti Bova – Polygon. Také tyto semináře se konají 

v budově ČS VTS, na Novotného lávce 5, Praha 1. Naši specialisté přednáší tyto akce: 

 

Termín Téma Přednášející  

19. 2. 2019 

nebo 

16. 4. 2019 

Fúze a odštěpení v příkladech  

aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

12. 3. 2019 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu – právní a daňové 

souvislosti 

Petr Čech  

Jana Skálová  

1. 4. 2019 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových 

společností  

Jan Dědič 

Jan Lasák 

Jana Skálová 

 

Podrobnější informace najdete na http://www.bovapolygon.cz/seminare.php. 

Termín Téma Přednášející  

14.2.2019 Pohledávky a závazky – účetní a daňové problémy Jindřich Trupl 

20.2.2019 Cash flow v příkladech  Markéta Schück 

21.2. 2019 Organizační složka podniku – odštěpený závod zahraniční 

osoby  

Jan Soška 

Lucie Josková  

22.2.2019 Cenné papíry – teorie a praxe pro podnikatele Eva Šedinová  

26.2. 2019  Jak správně fakturovat  Jindřich Tupl  

http://www.bovapolygon.cz/seminare.php
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Naši specialisté přednáší také ve vzdělávací společnosti 1. VOX a.s., kde jsou nabízeny níže uvedené 

odborné semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

14. 3. 2019 Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota 

včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět 

ocenění znalcem 

Tomáš Podškubka  

4. 4. 2019 Přeměny obchodních společností – účetní a daňový 

pohled  

Lukáš Pěsna 

8. 4. 2019 Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy Tomáš Podškubka  

14. 5. 2019 Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se 

rozhodnout o koupi/prodeji) 

Tomáš Podškubka  

15. 5. 2019 Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční 

společnosti v ČR – právní, účetní a daňový problematika  

Jan Soška  

 

Podrobnější informace a přihlášku najdete na https://www.vox.cz. 

 

Poslední nabídka je z Controller Institutu v Praze, kde můžete navštívit tyto semináře:   

 

Termín Téma Přednášející  

22. – 23. 5. 2019 Akvizice a oceňování firem v praxi  Petr Dědeček  

Jiří Hlaváč 

20. 6. 2019  Due diligence – jak posuzovat finanční situaci 

společnosti a optimálně strukturovat transakci  

Jiří Hlaváč  

 

Bližší informace najdete na https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/.  

 

Věříme, že nabízené semináře vás zaujmou a přispějí k vašemu odbornému růstu. 

 

 

https://www.vox.cz/kurzy-ekonomiky-a-financi/kurz-financni-plan-a-reporting-prakticke-rady-a-tipy-0008.htm
https://www.vox.cz/
https://www.controlling.cz/nabidka/seminare-a-treninky/
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6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na únor 
 

Únor 2019  
 

11.2. Spotřební daň 
- splatnost daně za prosinec 2018 (kromě spotřební daně z lihu) 
 

15.2. Daň z příjmů 

- učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení 
ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací 
období 2018 
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně 

20.2. Daň z příjmů 
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti 

25.2. 

 

Daň z přidané hodnoty 

- souhrnné hlášení za leden 2019 
- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019 
- kontrolní hlášení za leden 2019 

 

Energetické daně 
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 
za leden 2019 

Spotřební daň 

- splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
- daňové přiznání za leden 2019 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za 
leden 2019 (pokud vznikl nárok) 

28.2. Daň z příjmů 
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019 



 11 

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

