Metodická informace 086/12/15
Zpracováno dle zákona č. 586/1992 Sb., dle nařízení vlády 233/2015 Sb., dle zákona235/2004 Sb.,ve
znění pozdějších předpisů, za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS
consulting spol. s r.o.

Změny pro podnikatele od 1.1.2016

I.

Zdravotní pojištění od 1.1.2016

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné se vypočte
z minimálního vyměřovacího základu, který od 1.1.2016 činí 13.503 Kč a minimální záloha na pojistné
činí 1.823 Kč. Minimální záloha za leden 2016 ve výši 1.823 Kč je splatná do 8.2.2016.
Pro zaměstnance je minimálním vyměřovacím základem minimální mzda, která činí od 1.1.2016
9.900 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu činí pojistné 1.337 Kč.
Pro osoby bez zdanitelných příjmů od 1.1.2015 činí měsíční pojistné 1.337 Kč.

II. Minimální mzda od 1.1.2016
Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. stanoví výši minimální mzdy od 1.1.2016 ve výši 9.900 Kč pro
stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (popř. 58,70 Kč za hodinu).
Tato výše minimální mzdy neplatí pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů. Pro
tyto osoby je stanovena minimální mzda ve výši 9.300 Kč pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40
hodin (popř. 55,10 Kč za hodinu).
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány
podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a činí:
Skupina prací

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

Skupina prací

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

58,70

9 900,-

5.

87,20

14 700,-

2.

64,80

10 900,-

6.

96,30

16 200,-

3.

71,60

12 100,-

7.

106,30

17 900,-

4.

79,00

13 300,-

8.

117,40

19 800,-

III. Návrh změn zákona o daních z příjmů
a) příspěvky na životní a penzijní připojištění
V prosinci 2015 bude senát projednávat novelu zákona o daních z příjmů, kde se příspěvek
zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění osvobozuje u zaměstnanců do úhrnné výše 50.000 Kč
za rok (dosud platí 30.000 Kč). Přičemž pro zaměstnavatele je tato částka daňovým výdajem.
Zároveň je navrženo snížení základu daně pro fyzické osoby do výše 24.000 Kč jako zaplacený
příspěvek na jeho penzijní připojištění a až do výše 24.000 Kč jako příspěvek na životní pojištění, při
splnění zákonem daných podmínek pro tyto smlouvy.
b) sleva na druhé a třetí dítě
Poslanecká sněmovna bude ve 2. čtení projednávat návrh na zvýšení slevy na dani pro druhé, třetí
dítě. Sleva na druhé dítě je navržena na 17.004 Kč ročně a sleva na třetí dítě je navržena na 20.604 Kč
ročně.
O konečném schválení těchto návrhů Vás budeme informovat v průběhu ledna 2016.
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IV. Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty
1. dodání nemovitých věcí
Zákon o DPH nově definuje stavební pozemek. Dodání stavebního pozemku je vždy zdanitelným
plněním.
Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém
a)

b)

má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby,
nebo
2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby,
nebo
může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle
stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí

Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let
a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené
stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo
b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního zákona v
souladu
1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,
2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal jejich
užívání, nebo
3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně
dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

Pokud plátce daně dodává jinému plátci nemovitou věc, která by měla být osvobozeným plněním,
může po předchozím souhlasu příjemce uplatnit daň. Pokud takto plátce postupuje, pak použije
režim přenesení daňové povinnosti.
2. kontrolní hlášení – tomuto tématu byla věnována předcházející metodická informace.

V. Novela zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek
Od 1.1.2016 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o účetnictví a novely prováděcích vyhlášek
k zákonu o účetnictví. Metodickou informaci k těmto významným změnám, které se týkají
v praktickém provozu všech účetních jednotek, připravujeme na počátek příštího roku.

VI. Nejbližší daňové povinnosti
15.12. - Daň z příjmů – odvod čtvrtletní resp. pololetní zálohy
Silniční daň – záloha za 10,11/2015
28.12. - Přiznání i platba DPH za 11/2015, souhrnné hlášení, výpis dle §92a

V Novém Jičíně, dne 15. 12. 2015
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla
Ing. Marta Mičulková
Děkujeme všem klientům za spolupráci v roce 2015,
do nového roku přejeme pevné zdraví, pracovní i osobní úspěchy a životní pohodu.
Tomáš a Marta Mičulkovi
a kolektiv zaměstnanců společnosti FULLCOM s.r.o.
Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. ©

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody
způsobené jejím nesprávným uplatněním.
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