
 

 

 
 
 
 
Metodická informace 020/01/06 
Zpracováno dle zákona č. 545/2005 Sb, 592/1992 Sb. v platném znění,  nařízení vlády č. 513, 514/2005 Sb. 

 
 
 

DŮLEŽITÉ  AKTUÁLNÍ  INFORMACE  PRO  ROK  2006 
 

I.   Minimální pojistné OSVČ na zdravotní pojištění od 1.1.2006 

 

Minimální záloha OSVČ od 1.1. 2006 činí 1.218,- Kč. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit 
zálohy vypočtené dle přehledu za rok 2004, avšak v minimální výši 1.218,- Kč.  
Pozn.: Parlament v současnosti projednává novelu zákona o pojistném na zdravotní pojištění a bude-li schválena, dojde opět 
ke zvýšení minimální zálohy.  

 
II.  Minimální mzda platná od 1.1.2006 
 

Vláda v nařízení vlády č. 513/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve 
znění pozdějších předpisů nařizuje podle § 111 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce minimální mzdu. 
Výše minimální mzdy činí 

a) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 44,70 Kč 
b) za měsíc 7.570,- Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou 

 
III. Minimální mzdové tarify platné od 1.1.2006 

 

Vláda v nařízení vlády č. 514/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., nařizuje výši 
minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní 
době 40 hodin takto: 
 

Tarifní stupe ň  v Kč za hodinu  v Kč za měsíc  Tarifní stupe ň  v Kč za hodinu  v Kč za měsíc 

1.  44,7 7 570,- 7.  63,2 10 710,- 

2.  46,5 7 880,- 8.  68,6 11 620,- 

3.  48,6 8 230,- 9.  74,6 12 630,- 

4.  51,1 8 650,- 10.  81,9 13 860,- 

5.  54,6 9 240,- 11.  90,6 15 340,- 

6.  58,6 9 930,- 12.  100,6 17 030,- 

 
 
IV. Změny v zákoně o daních z příjmů – zpětně pro rok 2005 
 

Dne 30.12.2005 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů, která je účinná od 
1.1.2006, avšak některé změny se vztahují již na zdaňovací období roku 2005. Jedná se např. o tyto: 
 

-  Paušální výdaje byly schváleny ve výši: 

 

80% z příjmů ze zemědělské výroby, les. a vod. hospodářství 40% z příjmů z jiného podnikání dle zvl. předpisů (lékaři, advokáti, atp.) 
60% z příjmů ze živností řemeslných   40% z příjmů z jiné samost. výděl. činnosti (tlumočníci, znalci, atp.) 
50% z příjmů ze živností s výjimkou řemeslných  30% z příjmů z pronájmu dle §9 
 
Poplatníci, kteří chtějí uplatňovat paušální výdaje již za rok 2005, jsou povinni v daňovém přiznání za rok 2004 
upravit základ daně o výši pohledávek, zásob a závazků. V praxi to znamená podat dodatečné daňové přiznání 
za rok 2004 i s důsledky (časové penále při zvýšení daňové povinnosti; objevují se názory, že MF nebude toto 
penále vyměřovat, avšak dosud oficiálně publikovány nebyly).   
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-   Sleva na dani pro poplatníky, na které se vztahuje zákon o registračních pokladnách, pokud zahájí 
provoz registračních pokladen do 30.6.2006. Tito poplatníci mohou uplatnit slevu na dani ve výši ½ pořizovací 
ceny, maximálně však  8 tisíc Kč na jednu pokladnu. Pokud poplatník provedl technické zhodnocení dosud 
používané pokladny ke splnění podmínek stanovených zákonem o registračních pokladnách, lze uplatnit slevu na 
dani v roce dokončení technického zhodnocení a to 30% hodnoty technického zhodnocení, maximálně však  
4.000,- Kč na jednu pokladnu. 
 
-   U poplatníků, kteří vedou účetnictví se výsledek hospodaření neupravuje o oceňovací rozdíly ze změny 
reálné hodnoty (podle zákona o účetnictví) některých finančních majetků. 
  
-   Je změněn §32b upravující nájem podniku. 

 
V.  Změna v zákoně o dani z přidané hodnoty od 1.1.2006 

 

Novela zákona o DPH doplňuje definici reklamních předmětů, čímž dochází ke sladění zákona o daních 
z příjmů a zákona o DPH. Jako reklamní předměty se mohou poskytovat tichá vína, která jsou opatřena logem 
poskytovatele. Zároveň lze uplatnit odpočet daně na vstupu a poskytnutí tohoto vína není zdanitelným plněním a 
DPH se na výstupu neodvádí. Cena vína včetně „nálepky s logem“ však nesmí přesáhnout  500,- Kč bez DPH. 
 
VI.  Společné zdanění manželů 

 

Za zdaňovací období roku 2005 lze poprvé uplatnit výpočet daně ze společného základu daně manželů dle §13a 
zákona o daních z příjmů.  
Společné zdanění manželů lze uplatnit, pokud manželé vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi ve společné 
domácnosti a tato podmínka je splněna nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné 
zdanění. 
Společné zdanění manželů nelze uplatnit, jestliže alespoň jeden z manželů za toto zdaňovací období: 
- má stanovenou daň paušální částkou (§7a zákona o daních z příjmů) 
- má povinnost stanovit minimální základ daně (§7c zákona o daních z příjmů)  
- rozděluje příjmy a výdaje na spolupracující osobu (§13, 14 zákona o daních z příjmů)  

 
 

Pozn.: Je-li manžel(ka) se kterým(ou) chcete společné zdanění manželů uplatnit zaměstnán(a), nesmí si u 
zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně! Svého zaměstnavatele požádá o vystavení „Potvrzení o 
zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň“. 
 

VII.  Inventarizace k 31.12.2005 

 

Klienty, kterým zpracováváme účetnictví a daňovou evidenci, žádáme o předání inventarizačních soupisů 
do 31.1.2006 (viz. metodická informace z 1.11.2005), abychom mohli zpracovat účetní závěrku za rok 2005. 

 
VIII.   Změna územní působnosti finančních úřadů 

 

Od 1. ledna 2006 dochází ke změně územní působnosti finančních úřadů.  V praxi se tímto změní u některých 
obcí místní příslušnost k finančnímu úřadu. Např. Bílovec, Hladké Životice patřily do 31.12.2005 pod finanční 
úřad ve Fulneku, od 1.1.2006 je místně příslušným správcem daně finanční úřad v Novém Jičíně. Původní 
správci daně by však poplatníky, kterých se změna týká, měli písemně informovat. 

 

Zpracovali: Ing. Marta Mičulková, Ing. Tomáš Mičulka, Bc. Pavla Kotalová 

V Šenově u Nového Jičína, dne 2.1.2006 

 

         Ing. Marta Mičulková, v.r. 


