
 

 

 
 

 
 
Metodická informace 040/01/08 
Zpracováno dle  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

 
Daňové aktuality  

 
 

I. Změna minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění  
 
Od 1.1.2008 dochází ke zvýšení minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění, a to na částku 1.456,- Kč.  
Proveďte prosím změnu trvalých příkazů k úhradě záloh na zdravotní pojištění. 
 
 
II. Cestovní náhrady v roce 2008 
   
• Tuzemské pracovní cesty 

   

 Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, je možné upustit od odděleného posuzování doby 
trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější. 
       

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele soukromé silniční motorové vozidlo při pracovní cestě, 
poskytuje se za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu. 

  
Základní náhrada činí:  pro osobní automobily 4,10 Kč/km 

pro nákladní automobily (včetně N1), autobusy a traktory 8,20 Kč/km. 
Je-li zaměstnanci poskytnuta náhrada v částce vyšší než-li základní náhrada, je tato považována za částku 
nadlimitní (tj. zdanitelný příjem zaměstnance podléhající odvodům na SP a ZP). 
 
Náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu pro zaměstnance činí dle vyhlášky č. 357/2007 Sb.: 

 
 

Benzin automobilový 

Special 91 Super 95 Super + 98 
Motorová 

nafta 

Kč 30,60  Kč 30,90  Kč 33,10  Kč 31,20 

 
  
 
• Zahraniční pracovní cesty 

 

Výši zahraničního stravného pro rok 2008 stanovuje vyhláška č. 338/2007 Sb. Stravné se poskytuje podle 
doby strávené v kalendářním dni mimo území ČR, a to takto: 
- trvá-li prac. cesta déle než 12 hodin – náleží zaměstnanci základní sazba stravného 
- trvá-li prac. cesta déle než  6 hodin, nejvýše 12 hodin – náleží zaměstnanci 1/2 základní sazby stravného 
- trvá-li prac. cesta déle než 1 hodinu, nejvýše 6 hodin – náleží zaměstnanci 1/4 základní sazby stravného 
- trvá-li prac. cesta méně než 1 hodinu – zahraniční stravné se neposkytuje 

 

Základní sazba zahraničního stravného se stanoví dle sazby platné pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví 
v kalendářním dni nejvíce času.  
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Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí 
měně nebo její část cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty zaměstnavatele. 
Při určení výše zahraničního stravného v dohodnuté měně se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního 
stravného, která se přepočítá na dohodnutou měnu. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného a 
částky zahraničního stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy vyhlášené ČNB a platné v den 
vyplacení zálohy. 
Při poskytování cestovních náhrad, na které nebyla poskytnuta záloha, se pro přepočet měn použijí kurzy 
vyhlášené ČNB a platné v den nástupu zahraniční pracovní cesty. 

 

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40% zahraničního stravného. 
 

• OSVČ a cestovní náhrady  

 

Od 1.1.2008 mohou fyzické osoby - podnikatelé při zahraniční pracovní cestě uplatnit jako daňový 
výdaj i hodnotu kapesného (max. 40% hodnoty stravného).  

 

Náhrada za použití osobního automobilu nezahrnutého do obchodního majetku OSVČ při pracovní cestě činí 
od 1.1.2008 částku 4,10 Kč/km.  
Při výpočtu náhrady za použití nákladního automobilu (N1) nezahrnutého do obchodního majetku OSVČ při 
pracovní cestě je daňově uznatelným nákladem hodnota dvojnásobné základní náhrady tj. 8,20 Kč/ km.  

 
 
III. Nejbližší daňové povinnosti 
 

15.2. -  Oznamovací povinnost za rok 2007  - („Právnické a fyzické osoby mající příjmy z podnikání 
nebo z pronájmu, které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich JINOU samostatně 
výdělečnou činnost nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny 
uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé 
fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40.000,- Kč za kalendářní rok.“ - §34/5 zákona  
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků)  

  20.2.  -  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
  25.2.  -  Přiznání a platba DPH za 01/2008  

  17.3.  -  Daň z příjmů – čtvrtletní záloha  
  25.3.  -  Přiznání a platba DPH za 02/2008 
  31.3.   -  Platba a přiznání k dani z příjmů za rok 2007 (pokud jej nezpracovává daňový poradce) 
 
 
IV. Shrnutí 
 
- Minimální záloha na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné činí od 1.1.2008 částku 

1.456,- Kč; 

- Základní sazba náhrady při pracovních cestách zaměstnanců soukromým vozidlem činí od 1.1.2008 pro 
osobní automobily částku 4,10 Kč/km, pro nákladní automobily, autobusy a traktory 8,20 Kč/km; 

- Hodnotu stravného při zahraničních pracovních cestách pro rok 2008 upravuje vyhláška č. 338/2007 Sb., 
kterou Vám na požádání zašleme; 

- Fyzické osoby mohou při zahraniční pracovní cestě uplatnit jako daňový výdaj od 1.1.2008 i kapesné; 

- Náhrada za použití vozidla (při pracovních cestách) nezahrnutého do obchodního majetku OSVČ je od 
1.1.2008 u osobních vozidel 4,10 Kč/km a pro nákladní automobily, autobusy a traktory 8,20 Kč/km; 

- Upozornění na nejbližší důležité daňové termíny. 
 
 

V Šenově u Nového Jičína, dne 30.1.2008 
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Bc. Kotalová Pavla 
 
 
 
          Ing. Marta Mičulková, v.r. 
 


