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Novela předpisů v oblasti nemocenského
pojištění,
sociálního
zabezpečení
a
pracovněprávní
Koncem roku 2006 přijala Poslanecká
sněmovna zákon č. 588/2006 Sb., kterým došlo
ke změnám celé řady zákonů upravujících
režim nemocenského pojištění, náhrady mzdy
při pracovní neschopnosti, pojistného na
sociální zabezpečení atd. Tímto zákonem bylo
např. odloženo datum účinnosti nového zákona
o nemocenském pojištění a s tím související
výplaty náhrady mzdy při dočasné pracovní
neschopnosti podle zákoníku práce na 1. ledna
2008 (původně od 1. ledna 2007).
Rovněž
sazby
pojistného
na
sociální
zabezpečení
(důchodové
a
nemocenské
pojištění) a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a termíny pro toto pojistné
odváděné zaměstnavatelem a pro zálohy na
toto pojistné placené OSVČ zůstávají stejné jako
v roce 2006.
V této souvislosti bychom se chtěli omluvit, že
v předchozích daňových novinkách (DAŇOVÝ
KALENDÁŘ),
které
jsme
připravovali
s předstihem, byly uvedeny termíny pro placení
pojistného na sociální zabezpečení včetně
nemocenského
pojištění
OSVČ,
které
v důsledku této novely začnou platit až od 1.
ledna 2008 (původně od 1. ledna 2007).
Předchozí DAŇOVÝ KALENDÁŘ si laskavě
nahraďte jeho novou verzí, kterou současně
přikládáme.
Částky pro stanovení výpočtových základů
nemocenského pojištění
Dne 27. prosince 2006 bylo ve Sbírce zákonů
publikováno Nařízení vlády č. 588/2006 Sb.,
kterým se pro účely nemocenského pojištění
upravují částky pro stanovení výpočtových
základů.

Maximální nemocenské při 30denní pracovní
neschopnosti bude celkem 12.995 Kč. Nárok na
ně bude mít osoba, jejíž hrubé příjmy
v posledních 12 kalendářních měsících činily
nejméně 288.350 Kč, tedy alespoň cca 24.000 Kč
hrubého.
Průměrné ceny pohonných hmot
Podnikatelé
Pokyn
č. D-306 Ministerstava financí ČR
stanoví průměrné ceny pohonných hmot, které
lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za
spotřebované pohonné hmoty ke stanovení
základu daně z příjmů za zdaňovací období
roku 2006. Ceny stanovené tímto pokynem
uplatňují zejména fyzické osoby podnikatelé u
vlastních silničních motorových vozidel, která
nezahrnují do obchodního majetku.
Průměrné ceny pohonných hmot pro výše
uvedené účely pro rok 2006 činí :
29,30 Kč u benzinu Speciál (BA-91),
29,64 Kč u benzinu Normal (BA-91),
29,82 Kč u benzinu Natural (BA-95),
33,12 Kč u benzinu Super plus (BA-98),
29,04 Kč u motorové nafty,
27,51 Kč u bionafty.
Zaměstnanci
Vyhláška č. 577/2006 Sb. stanoví pro účely
úhrady cestovních náhrad zaměstnancům
průměrné ceny pohonných hmot, které pro rok
2007 činí :
27,80 Kč u benzinu 91 O Speciál,
27,90 Kč u benzinu 91 O Normal,
28,10 Kč u benzinu 95 O Super,
31,10 Kč u benzinu 98 O Super plus,
28,10 Kč u motorové nafty.
Sazby stravného pro rok 2007

Částka denního vyměřovacího základu se za
dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní
neschopnosti upraví tak, že z částky do 550 Kč
(dříve 510 Kč) se započítá 90%, z částky nad 550
Kč (dříve 510 Kč) do 790 Kč (dříve 730 Kč) se
započítá 60% a k částce nad 790 Kč (dříve 730
Kč) se nepřihlíží.
Kancelář Praha
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 / 224 103 316, fax: +420 / 224 103 234
e-mail: ksbpraha@ksb.cz
Kancelář Karlovy Vary
Na Vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary
tel.: +420 / 353 225 996, fax: +420 / 353 227 781
e-mail: ksbkv@ksb.cz
Kancelář Brusel
36, avenue d´Auderghem, 1040 Brussels
tel.: +32 / 223 032 15, fax: +32 / 223 033 47
e-mail: brussels@ksb.cz

Od patnáctého kalendářního dne pracovní
neschopnosti se částka 550 Kč (dříve 510 Kč)
započítá v plné výši, z částky nad 550 Kč (dříve
510 Kč) do 790 Kč (dříve 730 Kč) se započítá
60% a k částce nad 790 Kč (dříve 730 Kč) se
nepřihlíží.

Sazby stravného jsou s účinností od 1. ledna
2007 definovány zákoníkem práce.
Stravné v České republice
Sazby stravného pro rok 2007 definované
v zákoníku práce jsou shodné se sazbami
platnými pro rok 2006 (tyto sazby byly
definovány v zákoně o cestovních náhradách).
Daňová uznatelnost stravného se řídí zvláštní
úpravou.
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Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý
kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši
nejméně:
58 Kč, trvá-li pracovní cesta
5 až 12
hodin,
88 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.

-

Sazby stravného pro cesty v zahraničí
Vyhláška č. 549/2006 Sb. stanoví výši
základních sazeb zahraničního stravného pro
rok 2007.
Oproti roku 2006 došlo ke zvýšení základních
sazeb stravného mimo jiné pro Indonésii na 40
USD (dříve 35 USD), pro Japonsko na 60 USD
(dříve 50 USD), pro Jihoafrickou republiku na
50 USD (dříve 40 USD), pro Makedonii na 35
EUR (dříve 30 EUR) a pro Seychely na 60 USD
(dříve 50 USD). Nově je definována výše
stravného pro Černou Horu v částce 40 EUR.

Pokyn č. D-303 stanoví jednotné kurzy pro
přepočet cizích měn za zdaňovací období 2006
pro osoby, které nevedou účetnictví.

-

jednotné

kurzy

1 EUR / 28,27 Kč,
1 USD / 22,41 Kč,
1 GBP / 41,46 Kč,
1CHF / 17,93 Kč,
100 SKK / 76,27 Kč.

Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a
Francií o zamezení dvojího zdanění
Ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2006 byl
publikován pokyn č. D-291 k uplatňování
Smlouvy mezi ČR a Francií o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmů a z majetku.

Kancelář Praha
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 / 224 103 316, fax: +420 / 224 103 234
e-mail: ksbpraha@ksb.cz
Kancelář Karlovy Vary
Na Vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary
tel.: +420 / 353 225 996, fax: +420 / 353 227 781
e-mail: ksbkv@ksb.cz
Kancelář Brusel
36, avenue d´Auderghem, 1040 Brussels
tel.: +32 / 223 032 15, fax: +32 / 223 033 47
e-mail: brussels@ksb.cz

poplatku

při

Ministerstvo financí ČR vydalo pokyn č. D –
302, kterým se pro rok 2007 promíjí správní
poplatky až do výše 2 000 Kč za úkony vůči
finančním úřadům definované v položce 1
Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích (např. žádost o prominutí penále,
žádost o povolení posečkání daně, vydání
potvrzení o bezdlužnosti atd.) provedené
elektronicky
a
opatřené
elektronickým
podpisem.
Důvodem pro vydání tohoto pokynu byla
skutečnost, že dle zákona o správních
poplatcích jsou od poplatku osvobozeny úkony,
které správce daně v elektronické podobě nejen
přijme, ale v elektronické podobě na ně i
odpoví. Vzhledem k tomu, že finanční úřady
zatím nemají technické vybavení k tomu, aby
elektronická podání vyřizovali elektronicky,
promíjí Ministerstvo financí ČR správní
poplatky jak uvedeno výše.
Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení k
DPH

Stanovení jednotných kurzů

Dále
uvádíme
nejpoužívanějších měn:

Prominutí
správního
elektronickém podání

Francouzská daňová správa s účinností od
1.ledna 2007 zavádí nové formuláře, které
slouží nerezidentům Francie k získání snížené
sazby srážkové daně z dividend, úroků a
licenčních poplatků dle této smlouvy
z uzavřených smluv o zamezení dvojího
zdanění (aplikace snížené srážkové daně).

Dne 22. prosince 2006 byly na webové stránce
Ministerstva
Financí
ČR
publikovány
informace ke změně pokynů k vyplnění
souhrnného hlášení a následného souhrnného
hlášení v souvislosti se vstupem Rumunska a
Bulharska do EU. V oddílu B bodu 2. se do
tabulky "Daňová identifikační čísla členských
států EU" doplňují dva nové řádky obsahující
informace o Rumunsku a Bulharsku (název
země, kód země, formát DIČ).
Vzhledem k tomu, že o vstupu Bulharska a
Rumunska do EU bylo s konečnou platností
rozhodnuto později, než byl objednán tisk
daňových tiskopisů na rok 2007, bude změněný
tiskopis k dispozici nejprve jen v elektronické
podobě na webových stránkách České daňové
správy.
Zákon o územních finančních orgánech
S účinností od 1. ledna 2007 zaniká 23
finančních úřadů. Ve Finančním zpravodaji
Ministerstva financí ČR č.11-12/2006 byly
publikovány nástupnické finanční úřady
zrušených úřadů, a to včetně čísel bankovních
účtů.
V tomto přehledu jsou uvedeny pouze základní
informace, které v žádném případě nemohou
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nahradit plné znění příslušných právních
předpisů.
V případě potřeby podrobnějších informací a
při řešení konkrétních problémů se laskavě
obraťte na kteréhokoliv daňového poradce v
advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Velmi
rádi Vám poskytneme podrobnější informace
k výše uvedené problematice.
tel.
fax

22410 3316
22410 3234

e-mail:
hnavratilova@ksb.cz
oholubova@ksb.cz
pblazkova@ksb.cz
rkucerova@ksb.cz
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