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140101

dovoz zboží, clo, DPH
bull str. 2, 3/III/2014

140101

srážková daň jen DPP, možnost odečet srážkové daně v daňovém přiznání
§ 36 odst. 2, písm. p), § 36 odst. 7, § 38d odst. 4 zákona o daních z příjmů
bull str. 11/I/2014

140101

dědické řízení, podnikání
Do ukončení dědického řízení se na zůstavitele hledí z daňového hlediska
jakoby žil. § 239a a § 239b zákona 280/2009 Sb., daňový řád
bull str. 10/I/2014

140101

Inkorporace daně dědické a darovací do daní z příjmů
V souvislosti se zrušením daně dědické a daně darovací jsou nově od 1. 1.
2014 bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů právnických a fyzických
osob. Příjmy získané děděním jsou od daní z příjmů osvobozeny. Bezúplatné
příjmy jsou u právnických osob předmětem daně s výjimkou veřejně
prospěšných poplatníků, u nichž jsou od daně osvobozeny.
Toto osvobození veřejně prospěšný poplatník nemusí uplatnit, učiní-li tak, je
povinen ze základu daně vyloučit všechny náklady, které s tímto bezúplatným
příjmem souvisí. Osvobozené jsou dále bezúplatné příjmy fyzických osob
získané od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší dle nového občanského
zákoníku a bezúplatná plnění (dary) od osoby, se kterou poplatník žil nejméně
rok před získáním bezúplatného plnění (daru).
Příležitostná bezúplatná plnění (dary) (od kohokoliv) jsou osvobozeny do
výše 15.000 Kč. Případné zdanění bezúplatných příjmů je realizováno v
daňovém přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob.

140101

Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob
Zvyšuje se výše příjmů z příležitostných činností, které jsou osvobozeny od
daně z příjmů fyzických osob, z 20.000 Kč na 30.000 Kč za zdaňovací
období.

140101

Zdanění autorských honorářů srážkovou daní
Srážková daň se nově vztahuje na všechny autorské honoráře nepřekračující
od téhož plátce v úhrnu za kalendářní měsíc 10.000 Kč. Dále zákon o daních z
příjmů umožňuje daňovému rezidentu zahrnout příjmy z autorských honorářů,
které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém
přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je plátce povinen
vystavit potvrzení o sražené dani.

140101

Srážková daň z příjmů ze závislé činnosti
Od 1. 1. 2014 jsou nově nastaveny podmínky pro uplatnění srážkové daně z
příjmů ze závislé činnosti v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Srážková
daň se uplatní pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení
práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc
částku 10.000 Kč v případě, že zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepíše
Prohlášení k dani.
Dále zákon daňovému rezidentu umožňuje poprvé za zdaňovací období 2014
zahrnout příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, které byly

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem.
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zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro
započtení sražené daně na celkovou daň je zaměstnavatel povinen vystavit
potvrzení o sražené dani.
140101

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění
OSVČ činí pro rok 2012 60.329 Kč, pro rok 2013 je 62.121 Kč a pro rok
2014 je stanovena ve výši 62.261 Kč.

130901

Hlášení důchodové spoření, II. pilíř
Bull 4/13 str. 27

140101

Přiznání k dani z příjmů 2013
Pro zdaňovací období 2013 použijete tiskopis MFin 5405 vzor číslo 20.
Změny oproti loňskému daňovému přiznání:
- ř43,ř84a prominutí daně do výše škody způsobené povodní
- ř48 - uplatníte zaplacenou částku penzijního připojištění
sníženou o 12.000 Kč (loni 6.000 Kč)
- ř59 solidární zvýšení daně 7 % ze základu převyšujícího
48násobek průměrné mzdy (1.242.432 Kč)
- ř64 starobní důchodci neuplatní základní slevu na dani!
- ř102 výdaje procentem 30 % ve výši max. 600 tis. Kč,
40 % ve výši max. 800 tis. Kč

Při uplatnění výdajů procentem u více než než 50 % ze základu daně není
nárok na slevu na dani na vyživovanou manželku ř65a a daňové zvýhodnění
na děti ř72 (§ 35ca).
140101
ÚČTO

Více druhů činností § 7
Přiznání k dani z příjmů: máte-li více druhů činností s různými sazbami
procentních výdajů, vyplňte v Příloze číslo 1 nejprve oddíl B s tabulkou
příjmů a výdajů z jednotlivých činností. Hlavní činnost přímo ve formuláři,
další činnosti do tabulky CtrlF7. Součty z tabulky nyní můžete převzít
klávesou F7 do řádků ř101-příjmy a ř102-výdaje podle § 7.

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
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140101
Výdaje procentem z příjmů u příjmů z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
Druh výdaje
2012 2013/14
-------------------------------------------------------------z příjmů ze zemědělské výroby, lesního
a vodního hospodářství
80%
80%
-------------------------------------------------------------z příjmů ze živností řemeslných
80%
80%
-------------------------------------------------------------z příjmů ze živností ostatních
60%
60%
-------------------------------------------------------------z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních
předpisů
40%
40%
-------------------------------------------------------------z příjmů z užití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv
40%
40%
-------------------------------------------------------------z příjmů z výkonu nezávislého povolání
40%
40%
-------------------------------------------------------------z příjmů znalce, tlumočníka, rozhodce
40%
40%
-------------------------------------------------------------z příjmů insolvenčního správce
40%
40%
-------------------------------------------------------------z příjmů z pronájmu majetku zařazeného
v obchodním majetku
30%
30%
--------------------------------------------------------------

Od roku 2013 byly zpřísněny podmínky pro použití paušálů takto:
1.
2.
3.

40 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 800.000 Kč
(odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
30 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 600.000 Kč
(odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
Uplatní-li poplatník paušální výdaj (a součet dílčích základů daně, u
kterých byly paušální výdaje uplatněny je vyšší než 50 % celkového
základu daně) nemůže uplatnit slevu na vyživovanou manželku a
daňové zvýhodnění na děti.

130901

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění do 31.3.2014 a vrácení
přeplatku do 30.4.2014
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění do 15.3.2014 a vrácení
přeplatku do 31.3.2014 tj. v únorové mzdě.

130101

Osvobození od daně z příjmů při prodeji bytu (domu) §4 odst. 1 písm. a)
zákona 586/1992 Sb,
2 roky bydlení bezprostředně před prodejem
méně než dva roky, ale použití získaných peněz k pořízení bydlení (detaily
Bull 1/13 str. 10)
5 let vlastnictví

130101

II. pilíř důchodového pojištění
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html
http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/

Bull 1/13
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150101

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti pouze elektronicky.
Do té doby pouze u cizinců. § 38j odst. 4 zák. č. 586/1992 Sb.

130101

Zdravotní prohlídky musí být u dohod (DPP i DPČ) pouze u rizikových
povolání.
§ 59 zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, odst. 1
písmeno b)
„b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením
1. pracovního poměru,
2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být
osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o
ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost,
pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými
právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku
vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se
o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.
Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k
výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské
prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.“.

130101

Dobropis z minulého roku (po změně sazeb DPH) se počítá s původní sazbou
DPH.
Viz § 42 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

130101

Paušál auto

Dbull/12/3/18

130101

Identifikovaná osoba k dani, DPH, služba zahraničí,

Dbull/13/1/2

130101

II. pilíř, důchodové spoření, Hlášení k záloze na důchodové spoření,

Dbull/12/4/15

130109

Daňová úleva na manželku bez příjmů
vlastní příjem manželky > nepřihlíží se k příjmům 3 odst. 4 písm. b) zákona
586/1992 Sb., o daních z příjmů a příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm.
b) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

130101
121029

Plátce, který nevede účetnictví PÚ (vede daňovou evidenci, dříve jednoduché
účetnictví JÚ) nemusí odvádět DPH ze záloh, ale až po uskutečnění
zdanitelného plnění.
§ 21 odst. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zrušeno od 1.1.2013. DPH se odvádí i ze záloh jako v PÚ.

130101

Nový formulář PSSZ

121127

Zahraniční stravné na rok 2013 viz vyhláška MF č. 392/2012
zahraniční stravné na rok 2012 viz vyhláška MF č. 379/2011

121112

Průměrný počet týdnů v měsíci je 4,348

121107

Redukční hranice nemocenská 2013
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského
pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu
pro rok 2013 (Sdělení vychází pod číslem 336/2012 Sbírky předpisů.):
a) první redukční hranice 863 Kč (838 Kč v roce 2012),
b) druhá redukční hranice 1295 Kč (1257 Kč v roce 2012),

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
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c) třetí redukční hranice 2589 Kč (2514 Kč v roce 2012).
121101

Zimní pneumatiky nejsou technické zhodnocení viz k § 33
pokyn D-6 GFŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení
zákona o daních z příjmů z pohledu právnických osob

120829

Úprava základu daně při přechodu z uplatňování výdajů ve skutečné výši na
výdaje paušální a naopak
JÚ DE PÚ paušál > skutečné výdaje > paušál
§ 23 odst. 8 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

120812

důchod + další příjem
§4 odst. 3 zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
(3) Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v
odstavci 1 písm. h) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a
dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím
období částku 840 000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto
ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

120719

Jiné důležité osobních překážky v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od
zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy viz příloha k nařízení
vlády číslo 590/2006 Sb.
Vyšetření nebo ošetření
• na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno
ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní
pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti
nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči
poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést
mimo pracovní dobu.
• bylo-li provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení,
poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy
nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle předchozího odstavce.
Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s
výkonem práce
• na nezbytně nutnou dobu v rozsahu stanoveném zvláštními právními
předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví.
Znemožnění cesty do zaměstnání
• na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, z povětrnostních důvodů
nehromadným dopravním prostředkem, který používá těžce zdravotně
postižený zaměstnanec.
Svatba
• pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k
účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však
pouze za 1 den z těchto dnů.
• rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte
Narození dítěte
• na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do
zdravotnického zařízení a zpět.

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
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Úmrtí
• 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na
pohřbu těchto osob,
• 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a
sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela
sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává
pohřeb těchto osob,
• na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu
prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo
jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se
zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže
zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
Doprovod
• manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance do
zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém
onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření
nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na
nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod
nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní
dobu,
• zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do
školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se
zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen
jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše
však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.
Pohřeb spoluzaměstnance
• na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu
spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo
zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.
Přestěhování
• na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny, jde-li o přestěhování v
zájmu zaměstnavatele.
Vyhledání nového zaměstnání
• na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu před
skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z
důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo
dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem
zaměstnavatele slučovat.
120718

Pracovní volno bez náhrady mzdy, viz příloha k nařízení vlády
číslo 590/2006 Sb.
Vyšetření nebo ošetření
• bylo-li provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení,
poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy
nebo platu nepřísluší za dobu přesahující dobu, za kterou by vyšetření
bylo provedeno v nejbližším zdravotnickém zařízení.
• které bylo možné provést mimo pracovní dobu.
Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních
prostředků

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
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• nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným
přiměřeným způsobem.
Svatba
• v případě poskytnutí pracovního volna na 2 dny na vlastní svatbu, za 1
den z těchto 2 dnů náhrada mzdy nepřísluší.
• 1 den dítěti při svatbě rodičů.
Narození dítěte
• účast při porodu manželky (družky).
Přestěhování
• na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny, při přestěhování
zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení.
Vyhledání nového zaměstnání
• na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu
odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců.
Doprovod
• doprovod rodinných příslušníků, mimo manžela, druha, dítěte, rodiče
a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela, do zdravotnického
zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu
a k předem
• stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení.
doprovod dítěte do školského poradenského zařízení je zjištění
speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
120531

Daň z nemovitosti
1. Daň do 5.000 Kč je splatná do 31. května.
2. Daň nad 5.000 Kč, poplatník není zemědělec, je splatná ve dvou
stejných splátkách do 31. května a 30. listopadu.
3. Daň nad 5.000 Kč, poplatník je zemědělec, je splatná ve dvou stejných
splátkách do 31. srpna a 30. listopadu.
Daň do 30, resp. 50 Kč
a. Daň do 30 Kč, přičemž nejde o spoluvlastnický podíl na dani z
pozemků, se neplatí.
b. Daň do 50 Kč, jde-li o spoluvlastnický podíl na dani z pozemku, se
platí ve výši 50 Kč.
Způsob placení
1. Příkazem k úhradě: Číslo účtu pro daň z nemovitostí má tvar 7755xxxxxxxx/0710, kde xxxxxxxx je sedmi či osmimístné číslo podle
příslušnosti k finančnímu úřadu, VS rodné číslo u fyzické osoby nebo
IČ u právnické osoby, KS 1148.
2. Poštovní složenkou: Daňovým subjektům byly rozeslány poštovní
složenky typu A.
3. Hotově v pokladně FÚ: Podle pokladních hodin jednotlivých
finančních úřadů.

120522

§ 20 zák. 262/2006 Sb. , zákoník práce
Neplatnost právního úkonu, který nebyl učiněn v požadované formě - „ úkon
je neplatný, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně neodstraní“.
pracovní smlouva, DPP, DPČ, dohoda o rozvázání pracovního poměru

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem.
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120520

Zákon 168/1999 Sb
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla)
povinné ručení, auto, Česká kancelář pojistitelů

120506

Stávající znění zákona o daních z příjmů neumožňuje odpisování technického
zhodnocení u podnájemce ve smyslu definovaném v občanském zákoníku
nebo v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

D157

120505

Oplocení pozemku se odepisuje ve skupině 4 (sloupky ze dřeva nebo plastů)
nebo ve skupině 5 (sloupky beton, kov kámen).

D156

120228

Daňové výdaje %
Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník vedoucí
účetnictví. Viz Pokyn D-6 K § 7 odst. 7 bod 3. (Pokyn D-6 nahradil Pokyn D300)
Procentní výši uplatněných výdajů určuje odstavec 7, § 7 zákona 586/1992
Sb., v platném znění.
Pro rok 2012 zatím zůstává stejné jako pro rok 2011
z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství > 80%
z příjmů ze živností řemeslných > 80%
z příjmů ze živností ostatních > 60%
z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů > 40%
z příjmů z užití práv z průmyslového nebo ji- ného duševního vlastnictví,
autorských práv > 40%
z příjmů z výkonu nezávislého povolání > 40%
z příjmů znalce, tlumočníka, rozhodce > 40%
z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku > 30%

120213

Povinný výtisk - DPH
Db09/4/54
Existuje názor, že povinné výtisky knihovnám jsou použitím hmotného
majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností
plátce. Potom by podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH bylo jejich
odevzdání zdanitelným plněním. Základem daně je podle § 36 odst. 6 písm. a)
zákona o DPH výrobní cena bez marže nakladatele.
Kdežto výtisky poskytnuté recenzentům by mohly být považovány za
obchodní vzorky, pokud budou patřičně znehodnoceny (např. přetiskem
neprodejné). Poskytnutí obchodních vzorků se nepovažuje za zdanitelné
plnění z hlediska DPH.

120101

Odstupné § 67 zákoníku práce
Změnila se minimální výše odstupného:
při trvání pracovního poměru méně než jeden rok > odstupné 1x průměrný
měsíční výdělek
při trvání pracovního poměru jeden až dva roky > odstupné 2x průměrný
měsíční výdělek
při trvání pracovního poměru více než dva roky > odstupné 3x průměrný
měsíční výdělek
(Při opakovaném uzavření pracovního poměru, pokud mezera mezi

x

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem.
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pracovními poměry nebyla více jak 6 měsíců se délka pracovních poměrů
sčítá.)
Odstupné ve výši 12x průměrný měsíční výdělek zůstává nezměněno podle §
52 písm. d) zákoníku práce (tj. ztráta schopnosti následkem pracovního úrazu,
nemoci z povolání nebo expirace)
- při režimu „konta pracovní doby“ viz § 86 odst, 4 ZP odstupné stanoveno
v § 67 odst. 1 písm. a) až c)
120101

Nevyplacení mzdy
§ 56 zákoníku práce – zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr 15
dnů po uplynutí období splatnosti (období splatnosti je do konce následujícího
měsíce). Takže jestliže jsem nedostal mzdu za leden do 15. března, mohu
ukončit pracovní poměr ihned (§ 56 ZP) a mám nárok na náhradu mzdy ve
výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá výpovědní době (2
měsíce). Dříve to bylo odstupné a rozdíl je ve zdanění.

120101

§ 39 zák. 262/2006 Sb. , zákoník práce
Pracovní poměr na dobu určitou může být nejvýše na tři roky (dosud dva) a
může se opakovat nejvýše třikrát (nejdéle tedy 9 let). Může však být třeba jen
třikrát několik měsíců a potom již musí být pauza nejméně 3 roky (dosud půl
roku) anebo pracovní poměr na dobu neurčitou.

120101

Sazba náhrady za používání silníčního vozidla na rok 2012 > 3,70 Kč viz
vyhláška 429/2011 Sb.
Pro zaměstnance viz též § 158 odst. 3 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce, pro
OSVČ § 24 odst. 2 písm. k bod. 3 zák. 586/1992 Sb., od daních z příjmů

120101

Stravné rok 2012 > soukromý sektor > vyhláška 429/2011 Sb.
5 až 12 hod. = 64 – 76 Kč
12 až 18 hod. = 96 – 116 Kč
18 až 24 hod. = 151 – 181 Kč

120101

Průměrná cena pohonných hmot PHM na rok 2012 > vyhláška 429/2011 Sb.
a) 34,90 benzín 95
b) 36,80 benzín 98
c) 34,70 nafta
Pro zaměstnance viz též § 158 odst. 3 zák. 262/2006 Sb., zákoník práce, pro
OSVČ § 24 odst. 2 písm. k bod. 3 zák. 586/1992 Sb., od daních z příjmů

120101

V § 39 zákoníku práce byla vypuštěna možnost sjednat pracovní poměr na
dobu určitou, aniž by bylo určeno datum (např. zástup za nemocného
zaměstnance).

120101

Již nejde prodat trafiku i s trafikantkou. Podle nového § 51a zákoníku práce se
zaměstnanec při prodeji fimy může rozhodnout ukončit pracovní poměr. Při
tomto způsobu ukončení pracovního poměru nevzniká nárok na odstupné.

120101

Dohoda o provedení práce DPP
Od 1.1.2011 musí být i dohoda o provedení práce písemná jinak neplatí. Viz §
77 odst. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce. 26.2.2011
V Dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá a
dosavadních 150 hod. za rok se zvyšuje na 300.
Pracovníci na DPP jejichž odměna přesáhne 10 000,. Kč/měsíc jsou účastni
nemocenského pojištění. §7a zák. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Db12/4/64

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem.
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110807

Vozidlo prodej do EU (nákup)
§ 19 odst. 4 zákona 235/2004 Sb.
(4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného
členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském státě,
uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je
nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského státu a plátce
společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci daně hlášení o
dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ve lhůtě pro
podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii vystaveného daňového
dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu
osobě, která není registrovaná k dani, plátce neuvádí do souhrnného hlášení.
Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z jiného členského
státu od osoby, která není registrovaná k dani v jiném členském státě,
uskutečňuje také pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem
daně v tuzemsku, a k daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení
nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který mu vystavil
dodavatel.
formulář
Pozor motorka do 48 ccm nebo 7,2 kW není výše uvedené vozidlo.
Viz § 4 odst. 3 zákona 235/2004 Sb.:
(3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) dopravním prostředkem vozidlo nebo jiný prostředek anebo zařízení určené
k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a obvykle užívané k
uskutečnění přepravní služby,
b) novým dopravním prostředkem
1. vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců
větším než 48 cm3
nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne
prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km,
2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního
uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou
námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo
záchranářské činnosti, nebo 3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší
než 1 550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do
provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel
využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,
c) obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je
určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností,
d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je
1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů,
2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z
příjmů, nebo
3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních
předpisů upravujících účetnictví,
e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek,
který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak
vytvořil; technické zhodnocení73) se považuje za samostatný dlouhodobý

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem.
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majetek vytvořený vlastní činností,
f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém
osvědčení nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G;
pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním
předpisem,
g) nájmem věci i podnájem věci,
h) prodejem podniku prodej podniku nebo části podniku, tvořící organizační
složku podniku, podle zvláštního právního předpisu; za prodej podniku se
považuje rovněž vydražení podniku nebo jeho organizační složky ve veřejné
dražbě.
110720

Platby v hotovosti
§ 4 zákona 254/2004 Sb.
(1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč (dále jen
„limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu,
která musí být podle zvláštního právního předpisu provedena v hotovosti.
(2) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona
přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.
(3) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené
týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho
kalendářního dne.
(4) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu
poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního
ústavu, na který má být platba poukázána.
Dříve byl limit 15 tisíc €, ale od 1.4.2011 je limit v Kč.

110529

Darovací daň
Daňové přiznání k dani darovací se obecně podává do 30 dnů.
Neziskové organizace, které jsou od daně darovací osvobozeny, ale musí
daňové přiznání podávat, ho podávají do 30 dnů po skončení kalendářního
roku.
Viz § 21 odst 1 písmeno d) zákona 357/1992 Sb.

110225

Google - Adsense a DPH
Pokud jsem čtvrtletním plátcem DPH a pouze poskytuji služby do EU jako
např. Adsense od Google, tak stačí Souhrné hlášení čtvrtletně. Viz § 102 odst.
5 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

110215

Správa daní - práskačka
Z § 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků vyplývala oznamovací
povinnost: „Podnikající fyzické osoby, které provádějí úhrady fyzickým
osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem a z
těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat
svému správci daně, pokud u jednotlivé osoby přesáhne úhrada částku
40 000 Kč za kalendářní rok. Oznámení se zašle nejpozději do 15. února po
skončení roku, v němž byla úhrada provedena.“
Této povinnosti se familierně říkalo práskačka. Naštěstí nebyla převzata do

Varování: Jde jen o články o zajímavých zákrutách právního řádu, které mohou mít i jiný výklad, proto
doporučujeme před vážným rozhodnutím konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem.
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nového daňového řádu platného od 1.1.2011.
110211

Zaměstnávání cizinců z EU
Když chcete zaměstnat cizince z EU (pozor platí to i pro Slováky), tak musíte
tuto skutečnost nahlásit úřadu práce nejpozději v den nástupu. Mají na to
formulář.
Navíc potom musíte "Vyúčtování daně z příjmů z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti", které se běžně podává správci daně do 1. března
následujícího roku podat elektronicky (do 20. března). Vyjímku zatím má
zaměstnavatel fyzická osoba s méně než 10 zaměstnanci nerezidenty v
průběhu celého roku.7

110131

Minimální mzdový tarif

D437

Minimální mzda neplatí pro každého. Zaměstnání jsou rozdělena do 8 skupin
podle náročnosti a každá ta skupina má vlastní minimální mzdový tarif.
Rozdělení do skupin určuje příloha nařízení vlády 567/2006 Sb.
Minimální tarif je určen buď hodinový nebo měsíční podle toho zda je
zaměstnanec placen hodinovou nebo měsíční mzdou.
Skupina prací...Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu..v Kč za měsíc
1.______48,10_______ 8 000
2.______53,10_______ 8 900
3.______58,60_______ 9 800
4.______64,70_______10 800
5.______71,50_______12 000
6.______78,90_______13 200
7.______87,10_______14 600
8.______96,20_______16 100
Pro měsíční mzdu uvedené částky platí samozřejmě při pracovní době 40
hodin za týden a jedná se o hrubou mzdu. Superhrubá pro výpočet daně se z
ní počítá vynásobením 1,34 a čistá mzda se počítá trochu složitěji.
110129

Prodej bytu
Když prodám byt, ve kterém jsem 2 roky nepřetržitě bydlel, tak nemusím
platit daň z příjmu. (Neplatí to ovšem při prodeji členských práv k
družstevnímu bytu, protože nejde o prodej bytu, ale jen práv. Viz § 4 odst. 1
písm. a) zákona 586/1992 Sb.)
Avšak pozor, jestliže se nejdříve odstěhuji, byt budu třeba dva měsíce
pronajímat a potom prodám, tak již osvobození neplatí.
Ještě tu je možnost utržené peníze použít na "pořízení bytové potřeby",
musím to však udělat nejdříve rok před prodejem a nejpozději do roka po
prodeji. Pokud však prodám byt, ve kterém jsem nikdy nebydlel a vlastním ho
méně než pět let, tak mi od daně z příjmu nic nepomůže. Pouze si mohu od
příjmu z prodeje odečíst částku, za kterou jsem byt koupil.

B430

