
Daňové novinky 2020 

Tato informace stručně seznamuje se změnami v DPH a daních z příjmů od 1.1.2020. Protože daňový 

rozpočtový balíček č. 364/2019 Sb., který např. od 1.1.2020 zvýšil poplatek za provedení návrhu na 

vklad do katastru nemovitostí z 1.000 Kč na 2.000 Kč, obsahuje dílčí změny v dani z nemovitých věcí, je 

pozornost věnována i této dani. Dále je upozorněno na některé parametry platné v roce 2020 a na 

tuzemské cestovní náhrady. Poslední den loňského roku byla vyhlášena celá řada předpisů – kromě 

daňového rozpočtového balíčku a tuzemských cestovních náhrad také např. rozsáhlá novelizace 

vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb č. 357/2019 Sb. 

Aktuálním novinkám včetně problematiky poslední vlny EET od 1.5.2020 bude věnována přednáška 

Změny v daních 2019/2020, kterou pořádáme ve Zlíně 14. a 15.1.2020 a v Praze 29.1. a 11.2.2020. 

  

DPH 2020 
Sazba DPH se k 1.1.2020 snížila na 10 % u dodání tepla a chladu – viz upozornění na komentář Finanční 

správy k této změně ze dne 16.12.2019 v informaci rozeslané dne 20.12.2019. 

Informace rozeslaná dne 10.12.2019 upozorňovala na důležité změny v uplatňování DPH u dodávek 

zboží mezi členskými státy. Pokud např. český plátce odešle od 1.1.2020 zboží do jiného členského 

státu v režimu call-off-skladu, tak bude muset tuto skutečnost zohlednit při podání souhrnného hlášení 

za leden 2020; Finanční správa však na tyto změny zatím nereagovala a např. v informaci MF o 

nejdůležitějších změnách v gesci MF pro rok 2020 ze dne 19.12.2019 na ně není vůbec upozorněno. 

Tzv. daňový rozpočtový balíček č. 364/2019 Sb. v oblasti DPH žádné změny nepřinesl. 

Aktuálním změnám v DPH bude podrobně věnována pozornost na přednášce DPH 2019/2020, kterou 

pořádáme v Brně 9.1.2020 a v Praze 20.1.2020. 

Daně z příjmů 2020 
V daních z příjmů dochází pro rok 2020 ke změnám jednak tzv. daňovým balíčkem 2019 č. 80/2019 Sb. 

(např. zavedení některých opatření ze směrnice ATAD proti praktikám vyhýbání se daňovým 

povinnostem), jednak daňovým rozpočtovým balíčkem č. 364/2019 Sb. (např. zdanění výher z loterií a 

tombol nad 1 mil. Kč a změna pravidel pro zdanění výher z ostatních her podle zákona o hazardních 

hrách nebo zrušení dřívějších pravidel pro zdanění úroků z korunových dluhopisů emitovaných před 

rokem 2013 či změna v uplatnění technických rezerv v pojišťovnictví do základu daně). 

V daňových přiznáních podávaných za rok 2019 bude nutné zohlednit zejména změny, které pro toto 

období přinesl daňový balíček č. 80/2019 Sb. – v přiznání k dani z příjmů fyzických osob tedy především 

zvýšení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů. Tiskopis přiznání pro fyzické 

osoby je stejný jako byl pro rok 2018, tj. vzor č. 25; pouze došlo ke změně vysvětlivek – pro rok 2019 

se jedná o vzor č. 27. Přiznání k dani z příjmů právnických osob se za rok 2019 bude podávat na tiskopise 

vzor č. 30. 

Ve zdanění mezd nedošlo od 1.1.2020 k žádným změnám a mzda za leden 2020 bude počítána podle 

stejných pravidel jako za prosinec 2019 – pouze bude nutno promítnout zvýšení průměrné mzdy a 

solidární zvýšení daně u zálohy uplatnit u příjmů přesahujícího částku 139.340 Kč (v roce 2019 e 

solidární zvýšení daně u zálohy uplatnilo u příjmu přesahujícího 130.796 Kč). Částky daňového 

zvýhodnění na dítě zůstávají pro rok 2020 v nezměněné výši. 

Aktuálním problémům daní z příjmů bude podrobně věnována pozornost na přednášce Daně z příjmů 
2019/2020, kterou pořádáme v Brně 8.1.2020 a v Praze 10.3.2020. 
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Daň z nemovitých věcí 2020 
V dani z nemovitých věcí došlo pro rok 2020 k poměrně významné změně ve zdanění pozemků, pokud 

jde o krajinné prvky skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady – tyto 

pozemky jsou od 1.1.2020 osvobozeny, pokud jsou Státním zemědělským intervenčním fondem 

evidovány v evidenci ekologicky významných prvků podle zemědělských předpisů. Pro rok 2020 lze 

toto osvobození uplatnit, pokud byl uvedený krajinný prvek v příslušné evidenci zapsán k 1.1.2020. 

Pokud uvedené pozemky nebyly v roce 2019 osvobozeny od daně resp. u nich příslušné osvobození 

nebylo uplatněno, je nutné podat za rok 2020 (tj. do konce ledna 2020) daňové přiznání a toto 

osvobození v něm uplatnit. 

Pokud však byl uvedený krajinný prvek osvobozen podle úpravy účinné do 31.12.2019, tj. jednalo se o 

pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě či trvalých travních porostech, zůstává toto 

osvobození zachováno i bez zápisu v příslušné evidenci, a to pro rok 2020 i 2021 (pro zachování 

osvobození od roku 2022 postačuje zápis v příslušné evidenci do konce roku 2021). 

Podle úpravy do 31.12.2019 byly osvobozeny pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem 

využívat. Od 1.1.2020 jsou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, 

pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání. 

Osvobození pro pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně zůstává zachováno pro rok 2020 

beze změny. 

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních 

porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy 

stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce č. 298/2014 Sb. Pro rok 2020 byla uvedená vyhláška novelizována 

vyhláškou č. 318/2019 Sb. - v aktuálním znění vyhlášky pro rok 2020 došlo ke změně u 57 katastrálních 

území a nově bylo zařazeno katastrální území Strýčice. 

Aktuální parametry pro rok 2020 
Minimální mzda od 1.1.2020 činí 14.600 Kč, to např. znamená, že osoby bez zdanitelných příjmů 

(OBZP) platí počínaje lednem 2020 pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1.971 Kč (za prosinec 2019 

to bylo 1.803 Kč); pojistné na zdravotní pojištění za leden je přitom splatné od 1. ledna do 8. února. 

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění od 1.1.2020 činí 34.835 Kč (v roce 2019 činila 32.699 

Kč), to např. znamená, že minimální výše zálohy OSVČ na zdravotní pojištění se od 1.1.2020 zvyšuje 

na 2.352 Kč (v roce 2019 činila 2.208 Kč). Pokud se na OSVČ minimální výše zálohy vztahuje, tak je 

povinna zvýšení zohlednit již při platbě zálohy za leden 2020, která je splatná od 1. ledna do 8. února. 

Minimální výše zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností se od 1.1.2020 zvyšuje na 

2.544 Kč (do 31.12.2019 činila 2.388 Kč); pro OSVČ s vedlejší činností se zvyšuje na 1.018 Kč (do 

31.12.2019 činila 955 Kč). Pokud OSVČ vykonávala činnost v roce 2019 (bude tedy za rok 2019 podávat 

přehled o příjmech a výdajích), tak zvýšení minimální výše zálohy platí poprvé za měsíc následující po 

měsíci podání přehledu. Jestliže tedy OSVČ např. platí minimální zálohu 2.388 Kč a přehled za rok 2019 

podá v březnu 2020, tak ještě za březen 2020 (záloha za březen je splatná od 1. do 31.3.2020) činí 

minimální výše zálohy 2.388 Kč a počínaje zálohou za duben se výše zálohy stanoví na základě rozdílu 

příjmů a výdajů za rok 2019, nejméně však bude činit 2.544 Kč. 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-318
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-298/zneni-20200101


 

Cestovní náhrady 2020 
Sazbami zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel pro krácení stravného a stanovení limitu 

kapesného, které je u zaměstnance osvobozeno od daně, se zabývala informace rozeslaná 

dne 27.11.2019. 

Cestovní náhrady pro rok 2020 byly vyhlášeny pod č. 358/2019 Sb. Tuzemské stravné podle délky 
trvání pracovní cesty připadající do příslušného kalendářního dne činí: 

• 5 až 12 hod...87 až 103 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 82 až 97 Kč). Limitu 103 

Kč odpovídá pro rok 2020 "daňově optimální" stravenka 131 Kč (131,09 Kč); limitu 97 Kč pro rok 

2019 odpovídala "daňově optimální" stravenka 123 Kč (123,46 Kč) 

• 12 až 18 hod...131 až 158 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 124 až 150 Kč) 

• více než 18 hod...206 až 246 Kč pro rok 2020 (pro rok 2019 se jednalo o rozmezí 195 až 233 Kč) 

Základní náhrada za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2020 činí 4,20 Kč/km (v roce 2019 činila 

4,10 Kč/km). 

Ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí zákoníku práce: 

• benzin 95 oktanů...32,00 Kč/l pro rok 2020 (33,10 Kč/l pro rok 2019) 

• benzin 98 oktanů...36,00 Kč/l pro rok 2020 (37,10 Kč/l pro rok 2019) 

• motorová nafta...31,80 Kč/l pro rok 2020 (33,60 Kč/l pro rok 2019) 

Novinkou je, že vyhláška odstranila pro rok 2020 problém s uplatněním náhrady za spotřebované 

pohonné hmoty u elektromobilů. V minulosti vyhláška nestanovovala cenu elektřiny a Finanční správa 

zastávala názor, že náhradu za spotřebované pohonné hmoty bylo možné uplatnit u elektromobilů jen 

na základě prokázané ceny elektřiny – viz příspěvek KV KDP 518/21.03.18 „cestovní náhrady při použití 

elektromobilu“ uzavřený dne 2.5.2018. Od roku 2020 je tedy možné náhradu počítat na základě 

kombinované spotřeby uvedené v technickém průkazu v kwh/100 km a ceny uvedené ve vyhlášce 4,80 

Kč/kwh. 

Nabídka přednášek a komentářů 
Změny v daních 2019/2020 – Zlín 14. a 15.1.2020, Praha 29.1. a 11.2.2020. Přehled nejdůležitějších 

změn a novinek pro běžnou daňovou a účetní praxi. 

DPH 2019/2020 – Brno 9.1.2020, Praha 20.1.2020. Změny u dodávek zboží do jiného členského státu 

od 1.1.2020, změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh 

přijatých v roce 2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – např. zavedení všeobecného 

systému reverse charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné 

promítnout v daňovém přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019. 

Daně z příjmů 2019/2020 – Brno 8.1.2020, Praha 10.3.2020. Změny a novinky, které se promítnou do 

daňového přiznání za rok 2019, změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např. obvyklá 

(referenční) cena při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob při změně právní 

formy podnikání na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně). 

Opravné daňové doklady od 1.4.2019 - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav 

základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem 

se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle 

§ 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to 

se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky přednášky Novela 

DPH a daní z příjmů 2019. 
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Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf vč. nové judikatury 2019 

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2019 

včetně změn, které obsahuje daňový balíček 2019. 
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