
 

 

 
 
 
Metodická informace 011/01/04 
Zpracováno dle zákonů č. 563/1991 Sb., 455/2003 Sb., vyhlášek č. 449, 435 / 2003 Sb., pokynu D-257,  
nařízení vlády č. 463, 230, 464 / 2003 Sb. a sdělení č. 485/2003 Sb. 

 
 
 

Změny platné od 1. 1. 2004   
 
 
1. Upozornění k inventarizaci 

 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ukládá v § 29 a § 30 účetním jednotkám povinnost provádět inventarizaci 
veškerého majetku a  závazků k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku.  
Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku, 
drobného majetku, zásob, pokladní hotovosti. Dokladová inventura se provádí u závazků a pohledávek, 
popřípadě u ostatních složek majetku, u kterých nelze provést fyzickou inventuru. Zjištěné skutečnosti jsou 
účetní jednotky povinny zaznamenat v inventurních soupisech, které musí obsahovat: 

 
a) zjištěný majetek a závazky tak, aby bylo možné tyto jednoznačně určit 
b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečnosti 
c) podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace 
d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury 
e) způsob zjišťování skutečných stavů 
f)  okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. 

 
Neprovedení inventarizace se považuje za porušení zákona o účetnictví a dle tohoto zákona může 
oprávněný orgán (FÚ, živnostenský úřad atp.) uložit pokutu ve výši až 3% z hodnoty úhrnu rozvahy. U 
účetních jednotek účtujících v jednoduchém účetnictví se pokuta stanoví z úhrnu majetku podle přehledu o 
majetku a závazcích. 
 
Klienty, kterým zpracováváme účetnictví, tímto žádáme o brzké dodání inventurních soupisů 
k sestavení účetní závěrky. 

 
 
2. Pokyn č. D – 257 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet 

výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně 
z příjmů pro podnikatele za zdaňovací období roku 2003 
 
V tomto pokynu MF stanovilo průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH pro jednotlivé PHM takto: 

 
Benzin Speciál   BA – 91  24,14 Kč 
Benzin Natural   BA – 95  24,59 Kč 
Benzin Super plus (Natural) BA – 98  28,59 Kč 
Benzin Normál (Natural)  BA – 91  24,64 Kč 
Nafta motorová     21,70 Kč 
Bionafta      17,91 Kč 

Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši 
náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle §24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, tj. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a 
silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.  
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3. Změna minimální mzdy 
 
Nařízení vlády č. 463/2003 Sb. nově stanoví výši minimální mzdy takto: 

a)    za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem činí minimální mzda 39,60 Kč 
b) za kalendářní měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou činí minimální mzda  

6700,- Kč 
 

§ 14 zákona č. 1/1992 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku stanoví:  
 

„(1) V případě, kdy není uzavřena kolektivní smlouva nebo mzda není v kolektivní smlouvě sjednána, 
nesmí být mzda nižší než příslušný minimální mzdový tarif. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za 
práci přesčas, příplatek za práci ve svátek a příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním 
prostředí a za práci v noci podle tohoto zákona. 

(2) Vláda stanoví nařízením minimální mzdové tarify odstupňované podle složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti práce a vyjádřené tarifními stupni, popřípadě podmínky pro určení minimálních 
mzdových tarifů a jejich výše.“ 

 

 

Nařízení vlády 464/2003 Sb. stanoví výši minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve 
ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.  
Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní 
pracovní době 40 hodin činí: 
 
 
 

Minimální mzdový tarif  Tarifní 
stupeň v Kč za hodinu  v Kč za měsíc  

1 39,60  6 700  

2 41,30  7 000  

3 43,10  7 300  

4 45,50  7 700  

5 48,40  8 200  

6 52,00  8 800  

7 56,10  9 500  

8 60,80  10 300  

9 66,10  11 200  

10 72,60  12 300  

11 80,30  13 600  

12 89,20  15 100  

 
 

Charakteristiky tarifních stupňů a příklady prací pro jednotlivé tarifní stupně jsou popsány v obsáhlé příloze  
č. 1 k nařízení vlády č. 333/1993 Sb., kterou vám v případě vašeho zájmu zašleme. Žádosti vyřizuje  
p. Olšáková, tel. 556 707 111.  
 
Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí činí nejméně 6,- Kč za hodinu 
práce v tomto prostředí. Příplatek za hodinu práce v noci činí nejméně 6,- Kč.  
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4. Zdravotní pojištění  

 
Zákonem č. 455/2003 Sb. byl změněn zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.  
  
OSVČ budou až do kalendářního měsíce, ve kterém v roce 2004 odevzdají přehled o příjmech a výdajích ze 
samostatné výdělečné činnosti za rok 2003, platit nadále zálohy na pojistné vypočtené dle přehledu za 
rok 2002, nejméně však ve výši vypočtené z minimálního vyměřovacího základu.  
Minimální výše zálohy v roce 2004 za měsíce leden a další do dne podání přehledu za rok 2003 (cca 8.7. 
2004, bude-li daňové přiznání za rok 2003 podáno 30.6.2004) se vypočte jako 13,5% z minimálního 
vyměřovacího základu (7.929,- Kč), který je stanoven jako 50% průměrné měsíční mzdy v národním 
hospodářství. Průměrnou měsíční mzdu stanovilo ministerstvo zdravotnictví Sdělením č. 485/2003 Sb. ve 
výši 15.857,- Kč. Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění je 1.071,- Kč. 
 
Osoby bez zdanitelných příjmů jsou povinny od platby pojistného za leden 2004 zvýšit pojistné z 837 Kč 
na 905 Kč. 
 
Nařízení vlády č. 230/2003 Sb. stanovilo vyměřovací základ pro rok 2004 u osob, za které je plátcem 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát ( jedná se např. o důchodce, studenty, osoby pobírající 
rodičovský příspěvek), ve výši 3.520 Kč. 
 
 

5. Cestovní náhrady při pracovních cestách 
 
Vyhláška č. 449/2003 Sb., stanoví pro rok 2004: 
 
• výši sazeb stravného pro účely poskytování cestovních náhrad 

 
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí: 

 
a)  58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 
b)  88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12hodin, nejvýše však 18 hodin, 
c) 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
 

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 58 Kč. 

 
• výši sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 

 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí: 
 

a)  0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek 
b)  3,50 Kč u osobních silničních motorových vozidel 

 
• výši průměrných cen pohonných hmot za používání silničních motorových vozidel při 

pracovních cestách 
 
 Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí: 
 

a)  23,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál, 
b)  24,20 Kč u benzinu automobilového 91 O Normál, 
c)  24,30 Kč u benzinu automobilového 95 O Super, 
d)  28,50 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus, 
e)  21,30 Kč u motorové nafty. 
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6. Sazby stravného v cizí měně při zahraničních pracovních cestách 
 
Vyhláška 435/2003 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004, v příloze stanovuje 
základní sazby stravného v cizí měně.  
Celou přílohu k této vyhlášce najdete také na www.fullcom.cz . Pro informaci jsme vybrali: 
 

 

Země Měnový kód Měna 
Základní sazby 

stravného 

  Francie EUR euro 45,- 

  Chorvatsko EUR euro 40,- 

  Itálie EUR euro 45,- 

  Kanada USD americký dolar 40,- 

  Maďarsko EUR euro 35,- 

  Polsko EUR euro 35,- 

  Rakousko EUR euro 45,- 

  Rusko USD americký dolar 45,- 

  Slovensko SKK slovenská koruna 550,- 

  Ukrajina EUR euro 45,- 

  Velká Británie GBP anglická libra 35,- 

 
 
 

 
 
Zpracovaly: Ing. Marta Mičulková, Bc. Pavla Kotalová 
V Šenově u Nového Jičína, dne 8. 1. 2004 

  
         
         Ing. Marta Mičulková v.r. 


