
K některým předvánočním daňovým novinkám 

Tato informace upozorňuje: 

• vyhlášení zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1.1.2020 

• schválení tzv. rozpočtového daňového balíčku účinného od 1.1.2020 

• zveřejnění pokynů Finanční správy ke změnám DPH 

• sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 346/2019 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v 

národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti ve výši 33.429 

Kč. 

Aktuálním novinkám včetně problematiky poslední vlny EET 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. 

K poměrně velkému množství změn došlo a dále bude docházet v právní úpravě DPH - podrobně se 

změnám v oblasti DPH bude věnovat přednáška DPH 2019/2020, kterou pořádáme v Brně 9.1.2020 a 

v Praze 20.1.2020. Již 8.1.2020 pořádáme v Brně přednášku Daně z příjmů 2019/2020; dále se tato 

přednáška uskuteční 10.3.2020. 

Děkujeme za nominaci ing. Pavla Běhounka do soutěže Daňař roku v kategorii Nejlepší lektor 

v daních. 

Minimální mzda od 1.1.2020 
Od 1.1.2020 se nařízením vlády č. 347/2019 Sb. minimální mzda zvyšuje na částku 14.600 Kč (z částky 

13.350 Kč platné od 1.1. do 31.12.2019) a odpovídajícím způsobem se zvyšují i částky zaručené mzdy. 

- od 1.1.2019 ve znění nařízení č. 273/2018 Sb.), a to z částky minimální mzdy 12.200 Kč platné v době 

od 1.1. do 31.12.2018 

Zvýšení minimální mzdy automaticky zvyšuje i zaručenou mzdu, která tak může od 1.1.2020 činit až 29 

200Kč. Např. pro 3. kategorií prací, kam patří např. „obsluha zákazníků podle jejich objednávek 

v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa plateb“ zaručená 

mzda vzroste z letošních 16.280 Kč na 17.800 Kč. 

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez 

zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2019 činila 1.803 Kč a od 1.1.2020 se zvyšuje na 1.971 Kč. 

Zvýšení minimální mzdy má pro rok 2020 tyto dopady do daní z příjmů: 

• školkovné pro letošní rok 2019 činí až 13.350 Kč na jedno dítě, za příští rok 2020 jej bude možné 

uplatnit až v částce 14.600 Kč na jedno dítě 

• hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě dle § 35c 

ZDP – nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již 

nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši 

šestinásobku minimální mzdy -  tedy alespoň ve výši 80.100 Kč pro rok 2019 resp. 87.600 Kč pro 

rok 2020 

• podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP - dosažení v daném měsíci příjmů 

od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2020 tedy příjmů 7.300 Kč, 

za rok 2019 to bylo ve výši 6.675 Kč) 

• zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 

36násobku minimální mzdy) se běžných důchodů příliš netýká – osvobozen je roční důchod do 

výše 480.600 Kč za rok 2019 resp. do výše 525.600 Kč (odpovídá pravidelnému měsíčnímu 

důchodu 43.800 Kč). 

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=346/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/prednaska-dph/
https://www.behounek.eu/dane-z-prijmu/
https://danar-roku.cz/hlasovani/formular/
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=347/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy


  

Daňový rozpočtový balíček 
V úterý 17.12.2019 Poslanecká sněmovna definitivně schválila tzv. rozpočtový balíček a včera 

19.12.2019 jej paní ministryně osobně dovezla do Lán k podpisu prezidentovi, který jej okamžitě 

podepsal. Nyní již tedy tento zákon zvyšující pro příští rok příjmy státního rozpočtu, se kterými si vláda 

jistě bude umět „vhodně poradit“. 

Daňový rozpočtový balíček od 1.1.2020 např. zvyšuje sazby spotřební daně z alkoholu či tabáku, sazby 

daně z hazardních her nebo také zvyšuje od 1.1.2020 poplatek za provedení návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí z 1.000 Kč na 2.000 Kč. 

Rozpočtový balíček přináší důležité změny v tvorbě rezerv v pojišťovnictví podle § 6 zákona o 

rezervách. V oblasti tvorby rezerv či opravných položek podle zákona o rezervách k žádným změnám 

pro rok 2020 (stejně jako tomu bylo pro rok 2019) nedochází. 

Dále rozpočtový balíček přináší do zákona o daních z příjmů tyto změny: 

• novou úpravu výher podle zákona o hazardních hrách, např. výhry z loterií a tombol nad 1 mil. Kč 
od 1.1.2020 podléhají 15% srážkové dani 

• za mateřskou společnost se pro účely osvobození od daně z příjmů právnických osob vedle obcí 
a dobrovolných svazků obcí od 1.1.2020 nově považují i další veřejnoprávní korporace v podobě 
krajů a státu resp. ČR. 

• na úrokový příjem plynoucí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z dluhopisu emitovaného před 

1. lednem 2013 se aktuální úprava § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů – tzn., že úrokové příjmy 

z korunových dluhopisů se od roku 2020 budou zdaňovat bez ohledu na okamžik jejich vydání 

současnou technikou a proto budou od roku 2020 zdaněny i úrokové výnosy z korunových 

dluhopisů emitovaných před 1.1.2013. 

Daňový rozpočtový balíček přináší také dílčí změnu v osvobození některých pozemků od daně 

z nemovitých věcí – k této změně se Finanční správa vyjádřila dne 18.12.2019. 

Pokyny Finanční správy k DPH 
Finanční správa zveřejnila 16.12.2019 dvě nové informace k novele zákona o DPH daňovým balíčkem 

č. 80/2019 Sb. 

První informace se týká oprav základu daně a výše daně u nedobytných pohledávek, která nabyla 

účinnosti již od 1.4.2019 a přinesla např. drobnou změnu ve formuláři kontrolního hlášení od 

1.10.2019. I když je informace poměrně podrobná, např. uplatnění přechodného ustanovení (opravu 

lze totiž provádět i u pohledávek vzniklých před 1.4.2019) je věnována pozornost jen v jejím závěru, 

aniž by toto přechodné ustanovení vysvětlovala. 

Druhá informace se věnuje přeřazení dodání tepla a chladu od 1.1.2020 do 10% sazby DPH. Informace 

uvádí jednak příklady i k uplatnění sazby daně u vyúčtování záloh přijatých za teplo v roce 2019, ale 

např. též, že poskytování teplé vody nelze z pohledu DPH řešit jako samostatné dodání vody a 

samostatné dodání tepla použitého na ohřev vody - jedná se o dodání vody, kde k 1.1.2020 sazba DPH 

nemění. Zda u dodání teplé vody dojde k přeřazení do 10% sazby daně od 1.5.2020 bude záležet na 

výkladu, zda bude možné pitnou vodu i po jejím ohřátí považovat pro účely DPH stále za pitnou vodu 

– 10% sazba daně se totiž použije od 1.5.2020 pouze na dodání pitné vody, za kterou se pro účely DPH 

považuje pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

k tomuto problému se Finanční správa v uvedené informaci nevyjadřuje. 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/oprava-vyse-dane-u-pohledavek
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/sazby-dane/2020


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

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. 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK       VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

Příjemné vánoční dny přejí      Ingrid a Pavel Běhounkovi 
         20.12.2019 
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