01 / 2011
Vážení klienti,
obdobně jako v minulých letech, v letošním prvním čísle Informačního občasníku přinášíme informace
o nových sazbách v oblastech, které se každoročně mění, tj. v oblasti cestovních náhrad a pojistného OSVČ.
Dále přinášíme základní přehled o změnách daňových zákonů pro rok 2011. Věnujte prosím pozornost
i poslednímu odstavci věnovanému souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru.
Pokud Vás některé změny více zajímají, obraťte se prosím na svoji účetní či poradce z naší společnosti.

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

CENA PHM PRO ROK 2011 U ZAMĚSTNANCŮ

Vyhláškou č. 377/2010 Sb. byly stanoveny hodnoty
stravného pro rok 2011. Pro tuzemské pracovní cesty platí:

Vyhláškou č. 377/2010 Sb. byly stanoveny průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
zaměstnancům pro rok 2011:

Délka pracovní
cesty
5 – 12 hod.
12 - 18 hod.
déle než 18 hod.

Zaměstnanec

Podnikatel

63 -74 Kč
95 -114 Kč
149 – 178 Kč

-95 -114 Kč
149 – 178 Kč

BENZÍN 91 oktanů
BENZÍN 95 oktanů
BENZÍN 98 oktanů
NAFTA motorová

Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která
trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým
způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše 63 Kč.

Vyhláškou č. 462/2009 byly stanoveny průměrné ceny
pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady
výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně
z příjmů u podnikatelů za rok 2010, pokud nejsou použity
ceny na základě dokladů o nákupu nebo tzv. paušální výdaj
na dopravu.

Ve vyhlášce č. 350/20109 Sb. byly stanoveny základní sazby
stravného v cizí měně pro rok 2011. Sazby pro státy,
které uvádíme v přehledu, jsou stejné jako v roce
2010.

BENZÍN 91 oktanů
BENZÍN 95 oktanů
BENZÍN 98 oktanů
NAFTA motorová

Při zahraniční pracovní cestě lze kromě stravného
zaměstnancům nebo podnikateli poskytnout ještě kapesné
v cizí měně do výše 40 % stanoveného stravného. Toto
kapesné je daňovým výdajem a zároveň osvobozeným
příjmem pro příjemce.

Belgie
Bulharsko
Dánsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko

Stravné
2011
45 EUR
35 EUR
50 EUR
45 EUR
40 EUR
45 EUR
35 EUR
45 EUR
45 EUR
55 EUR
35 EUR
40 EUR

Země
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
USA
Velká Británie

Kč
Kč
Kč
Kč

CENA PHM PRO ROK 2010 U PODNIKATELŮ

SAZBY STRAVNÉHO V CIZÍ MĚNĚ

Země

31,40
31,60
33,40
30,80

28,50
28,70
30,70
27,20

Kč
Kč
Kč
Kč

Tyto ceny lze použít u vlastních silničních motorových vozidel
nezahrnutých do obchodního majetku nebo u bezplatně
vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.

Stravné
2011
45 EUR
35 EUR
45 EUR
40 EUR
30 EUR
35 EUR
40 EUR
50 EUR
75 CHF
45 EUR
50 USD
40 GBP

I v roce 2011 lze využít paušálního výdaje na dopravu ve
výši 5 000 Kč u jednoho vozidla (v případě využívání vozidla
z části i pro soukromé účely ve výši 4 000 Kč) za každý celý
kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval příslušné
silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení
zdanitelných příjmů.
SAZBA ZÁKLADNÍ NÁHRADY
V roce 2011 platí následující sazby základních náhrad pro
používání vlastních vozidel podnikatele nezahrnutých do
obchodního majetku podnikatele a vozidel zaměstnanců.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč;
při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu
zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší
nejméně o 15 %.
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Sazbu základní náhrady u nákladních automobilů, autobusů
nebo traktorů zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nejméně
ve dvojnásobné výši než je stanoveno, tj. než 3,70 Kč.

DANĚ Z PŘÍJMŮ
Od 1.1.2011 došlo kromě jiného k následujícím změnám:

• Snížení slevy na poplatníka pro rok 2011 z 24.840 Kč na

JEDNOTNÉ KURZY PRO ROK 2010
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví a nepoužívají pro
přepočet cizí měny denní kurs nebo pevný kurs, použijí pro
přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38
odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokynem
GFŘ-D-1 byly stanoveny jednotné kurzy cizích měn za
zdaňovací období 2010. Nejvíce používané cizí měny
obsahuje tabulka:
Země

Měna

Množství

Kód

EMU
Švýcarsko
USA
Velká
Británie

euro
frank
dolar

1
1
1

EUR
CHF
USD

Jednotný
kurz
25,27
18,48
19,17

libra

1

GBP

29,54

•

•

ZMĚNY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ OSVČ
Přehled plateb pojistného osob samostatně výdělečně
činných pro rok 2011 v případě, kdy je podnikání hlavní
činností:
Výše měsíčních minimálních záloh

2010

2011

zdravotní pojištění

1 601

1 670

sociální pojištění celkem

1 787

1 899

- důchodové pojištění

1 731

1 807

56

92

- nemocenské pojištění

•

•

Změny v oblasti nemocenského pojištění OSVČ:
• OSVČ, která před 1. 1. 2011 vykonávala tzv. vedlejší
činnost a která si platí dobrovolně nemocenské pojištění,
se od ledna 2011 stává OSVČ s výkonem hlavní
činnosti. Musí platit zálohy na pojistné na důchodové
pojištění aspoň v minimální výši, která činí 1 807 Kč
měsíčně. Zároveň měsíční základ pro nemocenské
pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ
pro zálohy na důchodové pojištění.
• Sazba pro nemocenské pojištění se zvyšuje z 1,4 % na
2,3 %, minimální měsíční vyměřovací základ zůstává
4 000 Kč. To znamená, že minimální pojistné se zvyšuje
z 56 Kč na 92 Kč.
• Maximální platba pojistného na nemocenské pojištění
činí 3 415 Kč.
• Nemocensky se nelze pojistit zpětně.
• Nemocenské náleží až od 22. dne trvání nemoci.
• Nárok na výplatu vzniká, jestliže účast na nemocenském
pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu tří kalendářních
měsíců před vznikem sociální události.

•

•

23.640 Kč (tj. o 100 Kč měsíčně, tzv. povodňová
stokoruna).
Zvedení nové úpravy pro zdanění důchodů. Nová
úprava stanovuje, že osvobození pravidelně vyplácených
důchodů a penzí se nepoužije v případě, kdy součet
příjmů podle § 6 ZDP (příjmy ze závislé činnosti) a dílčích
základů daně podle § 7 (příjmy z podnikání) a § 9 ZDP
(příjmy z pronájmu) u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím
období částku 840.000 Kč. Do příjmů podle § 6 se přitom
pro účely limitu 840.000 Kč nezahrnují příjmy od daně
osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou
podle zvláštní sazby daně. Dojde-li tedy k překročení
limitu 840.000 Kč, bude nutné podat daňové přiznání a
celý důchod zdanit.
Možnost zahrnout odstupné převyšující časově rozlišené
leasingové splátky hrazené při postoupení leasingové
smlouvy do daňově účinných nákladů prostřednictvím
daňových odpisů předmětu leasingu po jeho odkoupení
(může být součástí pořizovací ceny ve smyslu účetních
předpisů).
Zrušení osvobození příjmů z provozu ekologických
zařízení od daně z příjmů fyzických i právnických osob
(netýká se pouze provozu fotovoltaických elektráren, ale
např. i malých vodních elektráren atd.) a zároveň
zavedení rovnoměrného 20letého daňového odpisování
pro technologie fotovoltaických zařízení bez možnosti
přerušení.
Jednoznačné zařazení příjmů z pronájmu obchodního
majetku mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné
činnosti a stanovuje pro ně možnost uplatnění paušálních
výdajů ve výši 30 % příjmů.
Zařazení motivačního příspěvku poskytnutého na
základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi
připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do
výše 2.000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy
do výše 5.000 Kč měsíčně, mezi daňově uznatelné náklady.
Osvobození příjmů z licenčních poplatků, které vyplácí
česká obchodní společnost společnosti, která je daňovým
rezidentem státu Evropské unie, Švýcarska, Norska či
Islandu. Podmínkou pro uplatnění osvobození je, že
příjemce
je
skutečným
vlastníkem
příjmů,
má
požadovanou právní formu a plátce a příjemce licenčních
poplatků jsou osobami přímo kapitálově spojenými, a to
po dobu nejméně 24 měsíců (tuto podmínku lze splnit
dodatečně).

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Novinkou od roku 2011 je možnost podání přiznání za
spoluvlastnický podíl, ať jde o pozemek, stavbu, byt nebo
nebytový prostor. Pokud je podáno daňové přiznání alespoň
jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl, má
povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj
podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě samostatně.
V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve
výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na
pozemku nebo na stavbě. Takto nelze postupovat
u pozemku
evidovaného
v
katastru
nemovitostí
zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků
pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce daně
mu vyměří daň z moci úřední.

ZMĚNY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Rozhodný příjem jednatele pro účast na pojistném na
sociálním zabezpečení se zvyšuje z 6 000 Kč na 6 200 Kč.
DAŇOVÝ ŘÁD
Od 1.1.2011 platí místo do té doby používaného Zákona o
správě daní a poplatků nový Daňový řád.
Kromě mnoha jiných věcí se mění např. i způsob počítání
lhůt (i lhůty pro možnost kontroly a doměření daně ze strany
finančního úřadu. Lhůta pro podání daňového přiznání k dani
z příjmů se tak posouvá na 1.4., resp. 1.7. místo
předchozího 31.3., resp. 30.6.

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE
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Od 1.1.2011 musí být dohoda o provedení práce uzavřena
písemnou formou.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9.12.2010 se
věnuje souběhu funkce jednatele a pracovněprávního
poměru a důsledkům pro sociální zabezpečení. Opětovně
bylo deklarováno, že pokud se pracovní náplně překrývají,
pracovní poměr vůbec nevznikl. Tato skutečnost má
významné dopady pro účast zaměstnance na nemocenském
pojištění. Obdobně v případě a.s. pak na důchodové
pojištění členů statutárních orgánů a na daňovou uznatelnost
nákladů z pracovního poměru.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Účinnost novely zákona o DPH byla posunuta k 1.4.2011 a
v současné době prochází legislativním procesem. Nový
formulář pro přiznání k DPH se však použije již od 1.1.2011.

SOUBĚH VÝKONU FUNKCE
ZAMĚSTNANECKÉHO POMĚRU

STAT.

ORGÁNU

A
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