
Aktuální novinky daňové a účetní legislativy 10/2015 

Z posledních legislativních změn upozorňujeme na: 

 vyhlášku č. 250/2015 Sb., která od 1.1.2016 (v návaznosti na v minulých informacích 

komentovanou novelu zákona o účetnictví provedenou zákonem č. 221/2015 Sb.) mění 

prováděcí vyhlášku k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb.  

 vyhlášení údajů o průměrné mzdě pro rok 2016 (vyhláška č. 244/2015 Sb.) a navazující výše 

redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro účely nemocenského pojištění 

(sdělení č. 272/2015 Sb.) 

 změny pracovního práva od 1.10.2015 (novela zákona o zaměstnanosti zákonem č. 203/2015 Sb. 

zavádějící příspěvek tzv. kurzarbeit, novela zákoníku práce zákonem č. 205/2015 Sb. a na ní 

navazující nařízení č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání) 

Pokud jde o připravované změny, vládní koalice je připravuje a prosazuje jen s minimálním úsilím a 

tak: 

 vládní novela zákona o daních z příjmů zvyšující daňové zvýhodnění na druhé a další děti nebyla 

dosud projednána Poslaneckou sněmovnou ani v prvém čtení. Přesto ještě může být do konce 

roku schválena.  

 zákon o prokazování původu majetku nebyl ještě doprojednán v prvém čtení a je poměrně málo 

pravděpodobné, že by mohl k 1.1.2016 nabýt účinnosti. 

 zákon o elektronické evidenci tržeb a doprovodné změny budou schváleny Poslaneckou 

sněmovnou nejdříve na počátku listopadu (příslušná schůze Poslanecké sněmovny pokračuje 

5.11.2015) – v praxi se často EET spojuje s kontrolním hlášením k dph, což je velké 

nedorozumění, protože kontrolní hlášení již bylo od 1.1.2016 schváleno a související povinnosti 

daňovou a účetní praxi již nemohou minout. Pokud jde o vlastní EET, koalice se shodla na 

odsunutí účinnosti prvé etapy (restaurace a ubytování) na 1.8.2016 (za předpokladu, že zákon o 

EET bude v prosinci vyhlášen ve Sbírce zákonů). 

 novelu zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (nově má být poplatníkem daně vždy 

kupující) vláda předložila do Poslanecké sněmovny teprve 27.10.2015 s účinností navrhovanou od 

1.4.2016, vzhledem pracovnímu nasazení  vládní koalice lze očekávat spíše pozdější účinnost. 

I přes výše uvedené nás čeká od 1.1.2016 změn více než dost – např. u dph zejména kontrolní hlášení 

a nová pravidla zdanění převodu pozemků, zákon o daních z příjmů byl letos již 3x novelizován, 

k nenápadným, ale výrazným změnám dochází u daně z nemovitých věcí a také již byla přijata 

rozsáhlá změna účetních předpisů. 

K prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví 

Změny prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele (vyhláška 500/2002 Sb.) účetní 

praxe asi nejvíce pocítí při sestavování účetních výkazů za rok 2016, když některé položky rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty jsou nově uspořádány a členěny či   byly drobně přejmenovány – např. zálohy na 

podíly na zisku již nebudou položkou pasiv rozvahy „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu 

na zisku“, ale položkou „A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku“; účtová skupina 21 se 

již nebude jmenovat „Peníze“, ale „Peněžní prostředky v pokladně“. 

Vzor účtového rozvrhu pro četní období roku 2016 obdržíte na přednášce „Daně z příjmů a účetnictví 

2016“, kterou pořádáme v Praze již 4.11.2016 – více informací zde. 

 

http://www.behounek.eu/products/dane-z-prijmu/


Z věcných změn upozorňujeme např. na následující: 

 o přírůstcích nebo úbytcích zásob vytvořených vlastní činností nebude účtováno jako 

o výnosech, ale bude o nich účtováno do nákladů na účtech účtové skupiny 58, která již není 

určena pro mimořádné náklady, ale pro změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci (nové znění 

§ 22). Náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti v průběhu 

běžného účetního období budou součástí položky „B. Změna stavu zásob vlastní činnosti“ výkazu 

zisku a ztráty. 

 o přijatých darech v provozní oblasti nebude účtováno jako o zvýšení kapitálu, ale budou 

účtovány do provozních výnosů (§ 25); stejný postup se uplatní i u darů ve finanční oblasti (§ 33). 

 aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností bude účtována jako snížení 

nákladů v účtové skupině 58 – změna stavu zásob vlastní činností a aktivace (§ 23). 

 nebude vykazován mimořádný výsledek hospodaření (jsou zrušeny účtové skupiny 58 a 68 pro 

mimořádné náklady resp. výnosy nebudou účtovány na účty účtových skupin 58 resp. 68 – účtová 

skupina 68 se ruší, účtová skupina 58 je nově určena pro účtování změny stavu zásob vlastní 

činnosti a aktivaci). 

Nové znění prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. je dostupné např. na 

http://www.zakonyprolidi.cz/ - po nalezení tohoto předpisu se Vám zobrazí aktuálně účinné znění; 

znění od 1.1.2016 si zobrazíte v menu historie, kde zvolíte znění účinné od 1.1.2016 (Pokud chcete 

mít změny barevně zvýrazněné, zvolte vlevo tlačítko „zobrazit změny“. 

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2016 

Vyhláškou č. 244/2015 Sb. byly vyhlášeny údaje, které jsou rozhodné pro výpočet průměrné mzdy 

uplatňované pro rok 2016: 

 Všeobecný vyměřovací základ …26.357 Kč 

 Přepočítací koef. pro účely důchodového zabezp….1,0246. 

Vyhlášené údaje slouží přednostně pro výpočet důchodů přiznávaných pro období od 1.1.2016 a byly 

promítnuty i do důchodové kalkulačky na stránkách MPSV (dostupno  zde), ačkoli poznámky k této 

důchodové kalkulačce aktualizovány nebyly (uvádí se tam, že údaje pro rok 2016 nejsou ještě známy 

a výpočet důchodů přiznávaných v roce 2016 je jen orientační). 

Z vyhlášených údajů plynou i další údaje, např.: 

 průměrná mzda pro rok 2016 ve výši 27.006 Kč 

 hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně u zálohy na DPFO 108.024 Kč (letos 106.444 Kč) 

 strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení (zároveň roční hranice pro 

uplatnění solidárního zvýšení DPFO) 1.296.288 Kč (letos 1.277.328 Kč) 

 minimální zálohy OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění…1.972 resp. 1.823 Kč (letos 1.943 

resp. 1.797 Kč) 

 výše příjmu sníženého o výdaje zakládající OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém 

pojištění (2,4 násobek průměrné mzdy), která pro rok 2016 činí 64.813 Kč (za rok 2015 činí 

63.865 Kč). 

 redukční hranice pro účely nemocenského pojištění – pro rok 2016 v částkách 901 – 1.351 – 

2.701 Kč (letos se jedná o částky 888 – 1.331 – 2.662 Kč), které byly aktuálně zveřejněny sdělením 

MPSV č. 272/2015 Sb. 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.mpsv.cz/cs/2435


Pracovní právo od 1.10.2015 

Ze změn v pracovním právu od 1.10.2015 upozorňujeme na: 

 úpravu tzv. kurzarbeitu (příspěvek v době částečné nezaměstnanosti) – viz § 115 zákona o 

zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.), který by měl umožnit firmám v době, kdy nemohou  

přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení 

odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná 

nezaměstnanost dle § 209 zákoníku práce), zachovat s tímto příspěvkem státu pracovní místa 

zaměstnanců. 

 možnost výpovědi či zrušení dohody o provedení práce na základě nového znění § 77 odst. 4 

zákoníku práce (společná ustanovení jak pro dohody o pracovní činnosti, tak pro dohody o 

provedení práce); do 30.9.2015 zákoník práce výpověď umožňoval jen pro dohody o pracovní 

činnosti (ve zrušeném § 76 odst. 5). 

 zrušení úpravy úrazového pojištění v zákoně č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění. Tato úprava 

řešená dosud přechodnými ustanoveními je nově řešena úpravou náhrady nemajetkové újmy 

v části částí jedenácté zákoníku práce (§ 248 a násl.). V návaznosti na § 271c vláda vyhlásila 

nařízení č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Praktickým dopadem je podstatné zvýšení hodnoty 

bodu za utrpěnou bolest a případné ztížení společenského uplatnění – hodnota bodu je nově 

stanovena na 250 Kč (dosud 120 Kč). Stávající úprava úrazového pojištění zajišťovaného 

soukromými subjekty (Česká pojišťovna a Kooperativa) by však měla být dočasná a do budoucna 

by měla být vyřešena koncepčně nově. 

Informace o našich přednáškách 

Připravili jsme pro Vás zvukový záznam přednášky věnované aktuálním problémům společností 

s ručením omezeným (včetně možnosti přizpůsobit do 1.1.2016 společnosti zákonu o obchodních 

korporacích jako celku). 

 

PODROBNOSTI KE ZVUKOVÉ NAHRÁVCE PŘEDNÁŠKY SPOLEČNÍK A JEDNATEL SRO. 

 

Od listopadu pořádáme v Praze, Brně, Plzni a Zlíně přednášky zaměřené na aktuální daňové novinky 

včetně přednášky věnované kontrolnímu hlášení a dalším novým povinnostem (oznamování příjmů 

osvobozených od daně z příjmů fyzických osob, elektronická evidence tržeb, prokazování původu 

majetku atd.). Nejbližší přednáškou je přednáška „Daně z příjmů a účetnictví 2016“, jejímž obsahem 

budou i aktuální novinky, které bude nutné zohlednit v daních z příjmů za rok 2015 (např. omezení 

výdajů uplatňovaných procentem z příjmů i u živnostníků, za rok 2015 budou poprvé tvořeny opravné 

položky k pohledávkám podle nových pravidel atd.). 

 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK. 

 

Pěkné dny 

 

         Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         29.10.2015 

         www.behounek.eu 

                 FACEBOOK O DANÍCH 
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