
 
 
 

NEWSLETTER 1/2020 

 1 

V lednovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 
 

1. Minimální mzda v roce 2020 .............................................................................................................. 1 

2. Sazby pro cestovní náhrady v roce 2020 ......................................................................................... 2 

3. Změna kategorie účetní jednotky od roku 2020 .............................................................................. 4 

4. Nejvyšší správní soud se zabýval výkladem pojmu skutečný vlastník příjmu ............................ 6 

5. Z dění v TPA ........................................................................................................................................ 7 

5.1. TPA věnovala 20 000 Kč na provoz linky důvěry Dětského krizového centra ............................. 7 

5.2. Přednášky našich specialistů ............................................................................................................ 8 

6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na leden .......................................................................... 9 

 
1. Minimální mzda v roce 2020 

Jako začátkem každého roku se i v roce 2020 zvyšuje minimální mzda. Tentokrát se poslanci dohodli na 

zvýšení o 1 250 korun. Nová výše minimální mzdy je tedy od 1. 1. 2020 stanovena na 14 600 Kč a jedná se 

o rekordní navýšení minimální mzdy v historii. Minimální hodinová sazba se zvyšuje na 87,30 Kč. Může se 

zdát, že tato změna bude mít dopad jen na pracovníky pobírající právě minimální mzdu, ale není tomu tak. 

Tato informace nepotěší zaměstnance se zkrácenými úvazky, jelikož v případě, že pobírají mzdu nižší než 

minimální, musí sami doplácet zálohy na zdravotní pojištění do výše minimální mzdy, tedy do 14 600 Kč. 

Pojďme si na jednoduchém příkladu ukázat, co to znamená v praxi.  

Příklad 

Paní Ondráčková pracuje u svého zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti a měsíčně si vydělá 

4 000 Kč, musí tedy odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění, jelikož částka jejího měsíčního 

výdělku překračuje hranici 2 999 Kč. Procentní sazba odvodů na zdravotní pojištění je stanovena na 13,5 %, 

rozděleno na 9 % za zaměstnavatele a 4,5 % za zaměstnance, v případě výdělku 4 000 Kč bude 

zaměstnavatel odvádět na zdravotní pojištění za paní Ondráčkovou 360 Kč (9 % ze 4 000) a paní 

Ondráčková bude odvádět 1 611 Kč, a to právě kvůli dopočtu do minimální mzdy.  

Ve chvíli, kdy zaměstnanec překročí určitou hranici výdělku (dohoda o pracovní činnosti 2 999 Kč, dohoda 

o provedení práce 10 000 Kč), musí uhradit plnou částku odvodů na zdravotní pojištění do minima, ta činí 

1 971 Kč měsíčně; jelikož v případě paní Ondráčkové zaměstnavatel zaplatil 360 Kč, ona sama musí doplatit 

zbytek, který činí právě 1 611 Kč. 

Dalšími dopady, které jsou zapříčiněny tímto zvýšením, jsou například zvýšení zaručené mzdy nebo změna 

daňového bonusu na děti či školkovného. Výška zaručené mzdy se odvíjí od výšky minimální mzdy, 

zaručená mzda dělí různé typy profesí do osmi skupin, kdy první skupina má zaručenou alespoň minimální 

mzdu (např. pomocné práce v kuchyni, běžný úklid) a osmá skupina alespoň její dvojnásobek (např. 

manažerské pozice), tím pádem se změna netýká jen lidí, kteří pobírají mzdu minimální.  
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Daňové zvýhodnění na dítě může čerpat vždy jeden rodič dítěte, a to v případě, že jeho roční mzda 

překročila šestinásobek minimální mzdy; v roce 2020 se bude jednat o 87 600 Kč. O školkovné může 

zažádat pracující rodič, který dává své dítě do nějakého typu školky. Znamená to, že do daňového přiznání 

si může napsat slevu ve výši minimální mzdy, tedy 14 600 Kč. Minimální mzda má vliv i na nezaměstnané  

a důchodce.  

Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Janu Vítkovou, e-mail: 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 
 
 

 
 

2. Sazby pro cestovní náhrady v roce 2020 

S příchodem nového roku došlo s účinností od 1. 1. 2020 ke změnám ve výši stravného, které vyplácí 

zaměstnavatel svým zaměstnancům při služebních cestách.  

Zahraniční stravné 

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 310/2019 Sb., stanovuje novou výši základních sazeb zahraničního 

stravného pro rok 2020 a k 1. 1. 2020 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 254/2018 Sb., která upravovala sazby pro 

rok 2019. 

Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke změnám 23 sazeb, a to u následujících zemí: 
 

Země Sazba 2019 Sazba 2020 

Andorra 40 EUR 45 EUR 

Austrálie a Oceánie (ostrovní státy *) 55 USD 60 USD 

Bahrajn 40 EUR 45 EUR 

Bosna a Hercegovina 35 EUR 40 EUR 

Dánsko 50 EUR 55 EUR 

Chile 50 USD 55 USD 

Irsko 45 EUR 50 EUR 

Island 55 EUR 60 EUR 

file://///horwath.dom/Shareddocuments/Users/LBN/Documents/NWL/NWL%20CZ/jana.vitkova@tpa-group.cz
mailto:jana.vitkova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
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Itálie, Vatikán, San Marino 45 EUR 50 EUR 

Jordánsko 40 EUR 45 EUR 

KLDR 40 EUR 45 EUR 

Lucembursko 45 EUR 50 EUR 

Malajsie 40 USD 45 USD 

Malta 45 EUR 50 EUR 

Norsko 55 EUR 60 EUR 

Nový Zéland 55 USD 60 USD 

Omán 40 EUR 50 EUR 

Saúdská Arábie 45 EUR 50 EUR 

Singapur 50 USD 60 USD 

Spojené státy americké 55 USD 60 USD 

Sýrie 45 EUR 50 EUR 

Španělsko 40 EUR 45 EUR 

Venezuela 60 USD 65 USD 

 

Tuzemské stravné 

Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo vyhláškou č. 358/2019, Sb. zvýšení sazeb stravného 

v jednotlivých časových pásmech k 1. 1. 2020, a to ve srovnání s částkami stanovenými pro rok 2019 

v 1. časovém pásmu o 5 Kč, ve 2. časovém pásmu o 7 Kč a ve 3. časovém pásmu o 11 Kč.  

Nová výše stravného tedy činí:  

Délka tuzemské pracovní cesty Podnikatelská sféra Státní sféra 
5 až 12 hodin 87 Kč 87 Kč – 103 Kč 
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 131 Kč 131 Kč – 158 Kč 
Déle než 18 hodin 206 Kč 206 Kč – 246 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 2019  

o 10 haléřů (ze 4,10 Kč na 4,20 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. Průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady v roce 2020 představují ve 

srovnání s výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2019 pokles u benzinu automobilového 95 oktanů o 1,10 Kč 
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na 32 Kč, u benzinu automobilového 98 oktanů o 1,10 Kč na 36 Kč a u motorové nafty o 1,80 Kč na  

31,80 Kč. Nově je s účinností od 1. 1. 2020 stanovena i průměrná cena za 1 kilowatthodinu elektřiny ve výši  

4,80 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: +420 222 826 270 
 
E-mail: barbora.slukova@tpa-group.cz 
 
TPA 
Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 
www.tpa-group.cz, www.tpa-group.com 
 

 
 

3. Změna kategorie účetní jednotky od roku 2020 

Konec účetního období je spojen nejen se sestavením účetní závěrky, ale také s kontrolou, zda příslušnou 

právnickou osobu nečeká změna v kategorii účetní jednotky. Zatřízení do čtyř kategorií účetních jednotek 

bylo věnováno již dosti odborných článků, my bychom vám ale rádi připomněli to, že změna účetní jednotky 

může být spojena s dodatečnými povinnosti.  

Pokud tedy ke konci kalendářního roku 2019 vyhodnotí účetní jednotka kritéria pro zatřídění a zjistí, že již 

druhé účetní období překračuje nebo přestala překračovat dvě hraniční hodnoty pro zatřízení, pak ji čeká od 

roku 2020 změna kategorie. Pro přechod od roku 2020 jsou tedy důležité hodnoty, které společnost dosáhla 

za roky 2019 a 2018.  

Příklad 

Společnost s ručením omezeným byla od 1. 1. 2017 zatřízena jako mikro účetní jednotka, vykazovala 

k rozvahovému dni účetního období 2017, 2018 a 2019 následující hodnoty kritérií, která jsou rozhodná pro 

zatřízení do příslušné kategorie účetní jednotky, a to: 

 

Kritérium pro zatřídění Účetní období 

2017 2018 2019 

Aktiva netto 8 mil. Kč 12 mil. Kč 15 mil. Kč 

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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Pro rok 2020 se však plánuje snížení počtu zaměstnanců i pokles obratu. Může společnost v účetním období 

kalendářního roku 2020 zůstat mikro účetní jednotkou? 

Nemůže. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka překročila ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech 

řádné účetní závěrky (31. 12. 2018 a 31. 12. 2019) dvě hraniční hodnoty určující kategorii mikro účetní 

jednotky, a to aktiva celkem > 9 000 000 Kč a ročního úhrnu čistého obratu > 18 000 000 Kč, splnila tak 

podmínky pro kategorii malé účetní jednotky. Proto je povinna od 1. 1. 2020 změnit kategorii účetní jednotky 

z mikro na malou.  

Pro jednotlivé velikosti účetních jednotek vyplývají ze zákona o účetnictví odlišné povinnosti, a to jak 

v oblasti používaných účetních metod, tak z hlediska sestavování účetních výkazů, zveřejňování složek 

účetní závěrky, povinnosti ověření účetní závěrky auditorem či rozsahu účetní závěrky.  

Pokud tedy bude účetní jednotka měnit od roku 2020 svou kategorii na vyšší (například z malých do 

středních), je vhodné, aby k přípravě účetní závěrky za kalendářní rok 2019 již přistoupila jako k přípravě na 

budoucí kategorii.  

Účetní závěrka střední účetní jednotky musí oproti účetní závěrce malé účetní jednotky obsahovat také 

přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Jejich dobrovolným sestavením za rok 

2019 tak účetní jednotka získá údaje, které použije pro sestavení účetní závěrky za rok 2020.  

Dále je důležité, aby účetní jednotka prostudovala vyhlášku č. 500/2002 Sb., která stanovuje obsah přílohy 

v účetní závěrce. Ke každé kategorii účetní jednotky existují specifické parametry, co by daná příloha měla 

obsahovat. 

Další povinností spojenou s koncem účetního období je u malých účetních jednotek prověřit, zda jim 

nevznikla povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. S povinností auditu pak přichází i prodloužení lhůty pro 

podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, lhůta tak končí 1. července 2020.  

V některých případech může vzniknout povinnost auditu malé nebo mikro účetní jednotce, pokud se jejich 

vlastníci rozhodli realizovat fúzi sloučením nebo splynutím s takovou právnickou osobu, která již povinný 

audit má. Není důležité, zda je účetní jednotka zanikající nebo nástupnickou společností při fúzi: pokud je 

účetní závěrka k 31.12.2019 využita jako konečná účetní závěrka při fúzi s jinou, povinně auditovanou účetní 

jednotkou, pak se povinnost auditu rozšíří na všechny zúčastněné společnosti a jejich konečné účetní 

závěrky sestavené ke dni přecházející rozhodný den fúze.  

Úhrn obratu 15 mil. Kč 20 mil. Kč 25 mil. Kč 

Počet zaměstnanců  8 8 8 
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Pro další informace k této oblasti se obraťte na Janu Skálovou, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz.  

 
 
Jana Skálová 
Daňový poradce, auditor, 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 

 
 

4. Nejvyšší správní soud se zabýval výkladem pojmu skutečný vlastník 
příjmu 

V nedávném rozsudku 10 Afs 140/2018 - 32 se Nejvyšší správní soud („NSS“) zabýval uplatněním srážkové 

daně u transakce právně uzavřené mezi dvěma českými rezidenty. Česká společnost A si sublicencovala 

výrobní know-how od české společnosti B, které však byla licence poskytnuta ruskou společností C. 

Finanční úřad („FÚ“) dospěl k závěru, že skutečným vlastníkem příjmu ze sublicence není česká společnost 

B, ale ruská společnost C, a na platbu mezi společnostmi A a B uplatnil 10% srážkovou daň, jakoby šlo  

o vztah mezi A a C (tj. sazbu dle relevantní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Krajský soud („KS“) tento 

postup potvrdil. 

Podstatnou skutečností pro rozhodnutí FÚ, KS i NSS bylo, že výše platby za sublicenci i licenci byla 

identická, tedy v konečném důsledku celá platba skutečně doplynula společnosti C; dále byla celá struktura 

společnosti A známa. Definice pojmu skutečný vlastník v českém zákoně o daních z příjmů odkazuje na to, 

že příjemce platbu přijímá ve svůj vlastní prospěch, a nikoliv jako zprostředkovatel, zástupce nebo 

zmocněnec. FÚ podřadil situaci vyplývající ze smluvního vztahu mezi společnostmi právě pod pojem 

„zprostředkovatel“. 

NSS i s odkazem na předchozí judikaturu poukazuje na fakt, že pokud byla společnost B jen 

zprostředkovatelem, přes nějž příjem protéká (zde lze spatřit paralelu s judikáty Evropského soudního dvora 

(„ESD“) o tzv. „conduit companies“ z února 2019), nejde o skutečného vlastníka, a to tedy bez ohledu na to, 

že právně šlo o příjem společnosti B a tato nebyla daňově transparentní. Dále též NSS odmítl argument, že 

není podstatné, zda v daném případě o celé konstrukci společnost A věděla – zákon se dle NSS nemá 

vykládat mechanicky, ale vždy se zřetelem na konkrétní případ. 

Závěr judikátu je tak varovný v několika ohledech – jednak zdůrazňuje nutnost důkladného prověření 

podmínek pro potenciální srážkovou daň i mezi českými subjekty, pokud příjem následně plyne do zahraničí, 

file:///C:/Users/LBN/AppData/Local/Temp/notesAF3A78/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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jednak akcentuje zvýšený tlak na ekonomickou podstatu transakce a v neposlední řadě též včleňuje 

ekonomické hledisko přímo do definice skutečného vlastníka, aniž by se dovolával institutu zneužití práva 

(čímž se přiklání k výše zmíněnému judikátu ESD, ale vzdaluje se názoru generální advokátky v téže věci). 

Z judikátu však plynou i další, nevyjasněné otázky – bylo by řešení situace jiné, kdyby společnost B 

realizovala na transakci sebemenší marži? Případně jak vysoká by taková marže musela být, aby společnost 

B za skutečného vlastníka příjmu považována byla? Změnila by závěry soudu situace, kdy by si společnost 

A dalších prvků celé konstrukce nebyla vědoma? 

Pro další dotazy k této problematice se obraťte na Luboše Balka, e-mail: lubos.balek@tpa-group.cz. 

 
Luboš Balek 
Daňový poradce, manager 
 

 
Tel: +420 222 826 270 
 
E-mail: lubos.balek @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. TPA věnovala 20 000 Kč na provoz linky důvěry Dětského krizového centra 

Věnovali jsme finanční prostředky na provoz non-stop Linky důvěry Dětského krizového centra zaměřené na 

rizika v kyberprostoru. Linka poskytuje pomoc se stresujícími či traumatizujícími zážitky dětí v rámci 

kyberprostoru, zejména kyberšikany. Non-stop Linka důvěry se zaměřením na rizika v kyberprostoru 

Dětského krizového centra (778 510 510) je v provozu od 1. 7. 2017 a je jedinou službou tohoto typu 

v České republice. 

„Většina z nás je denně na síti, ať už kvůli práci, nebo kvůli zábavě a komunikaci se známými, 

ale i neznámými lidmi. V online světě je důležité být obezřetný. Pokud se i přesto dostaneme my sami nebo 

někdo z našeho okolí do krizové situace, je důležité nebát se a požádat někoho o pomoc. Proto jsme se 

rozhodli přispět 20 000 Kč na provoz linky důvěry, která se zaměřuje na rizika v kyberprostoru 

 a pomáhá nejen dětem, ale i dospělým,“ uvádí Rostislav Kuneš, generální ředitel TPA. 

 

 

file:///C:/Users/LBN/AppData/Local/Temp/notesAF3A78/lubos.balek@tpa-group.cz
mailto:jana.skalova@tpa-group.cz
http://www.tpa-group.cz/
http://www.tpa-group.com/
https://www.ditekrize.cz/
../AppData/Local/Temp/notes55C01C/Dětského%20krizového%20centra
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5.2. Přednášky našich specialistů 

Tradičně vám přinášíme informace o vzdělávacích akcích, kde lektory jsou zaměstnanci TPA.   

 

První naše nabídka směřuje na jaro 2020 a je od společnosti Bova – Polygon. Tyto semináře se konají 

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

 

Termín Téma Přednášející  

27.02.2020  Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové 

souvislosti přeměn pro pokročilé 

Jana Skálová 

23.03.2020 Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, 

co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku 

Tomáš Podškubka 

27.04.2020 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové 

souvislosti 

Petr Čech  

Jana Skálová 

19.05.2020 Právní, účetní a daňové souvislosti přeměn kapitálových 

korporací 

Jan Dědič 

Jan Lasák 

Jana Skálová  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bovapolygon.cz/seminar-5589-oceneni-podniku-v-praktickych-souvislostech-poznejte-co-tvori-a-ovlivnuje-hodnotu-podniku.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5589-oceneni-podniku-v-praktickych-souvislostech-poznejte-co-tvori-a-ovlivnuje-hodnotu-podniku.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5674-rozdeleni-a-vyplata-vlastniho-kapitalu-pravni-a-danove-souvislosti.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5674-rozdeleni-a-vyplata-vlastniho-kapitalu-pravni-a-danove-souvislosti.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5610-pravni-ucetni-a-danove-souvislosti-premen-kapitalovych-korporaci.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminar-5610-pravni-ucetni-a-danove-souvislosti-premen-kapitalovych-korporaci.htm
https://www.bovapolygon.cz/seminare.php
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6. Nezapomeňte zaplatit - daňový kalendář na leden 
 

Leden 2020  
 

9.1. Spotřební daň 
splatnost daně za listopad 2019 (kromě spotřební daně z lihu) 
 

20.1. Daň z přidané hodnoty 
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 

20.1. 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 2019 (pouze spotřební daň z lihu) 

 

27.1. 

Daň z hazardních her 
daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019 

Daň z přidané hodnoty 
- daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019 
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019 
- kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019 

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

Spotřební daň 

- daňové přiznání za prosinec 2019 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 
 z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 
 (pokud vznikl nárok) 
 

31.1. 

Biopaliva 
hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. 

Daň silniční 
daňové přiznání a daň za rok 2019 

Daň z nemovitých věcí 
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020 

Daň z příjmů 
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
za prosinec 2019 



 

 

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

