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Vážení učitelé,

zasíláme Vám nové číslo Zpravodaje, které obsahuje zejména informace o nových, resp. aktua-
lizovaných produktech vzdělávacího střediska (MODERNÍ VÝUKA, program TESTY ÚČET-
NÍCH ZNALOSTÍ, E-LEARNING apod.), které jsou určeny vyučujícím předmětu ÚČETNICTVÍ 
a dále o připravovaných změnách v oblasti účetnictví a daní pro rok 2021. 

V první části Zpravodaje jsou uvedeny nejpodstatnější DAŇOVÉ, ÚČETNÍ, MZDOVÉ A JINÉ 
ZMĚNY, které se týkají jak OSVČ, tak zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

V další části Zpravodaje je připravena rubrika Z NOVĚ PŘIPRAVOVANÝCH UČEBNIC, ve kte-
ré Vám představujeme novou učebnici ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE. 
Knížka má jinou strukturu učiva  a také zcela novou grafiku, u většiny výkladového textu a pří-
kladů jsou přidány obrázky a fotografie. Pro lepší názornost jsme zařadili ukázku z jedné kapitoly.  

Dále ve Zpravodaji naleznete informace o připravovaných SOUTĚŽÍCH V ÚČETNICTVÍ pro stu-
denty. Dochází zde k některým významným změnám oproti minulým rokům. Vzhledem k tomu, 
že soutěž MD DAL není možné z důvodu koronaviru pořádat v lednu ve standardní prezenční 
formě, bude první část soutěže organizována formou on-line (poslední týden v lednu) a na základě 
výsledků této části bude koncem března do Znojma pozváno 30 nejlepších studentů, kde proběhne 
finálová část. Další soutěž pro studenty, tentokrát soutěž  družstev (ÚČETNÍ TÝM) se uskuteční 
v novém termínu - v květnu 2021 a je určena studentům třetích ročníků.

Na závěr Zpravodaje jsou uvedeny vzdělávací akce, které pro Vás připravujeme v prvním polo-
letí 2021. Je to jednak tradiční dvoudenní ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SEMINÁŘ v Praze, který jsme 
museli přesunout z tradičního prosincového termínu na březnový a dále jsou to JEDNODENNÍ 
SEMINÁŘE S AKREDITACÍ MŠMT na různá účetní a daňová témata. Konkrétní termíny a místa 
konání jednotlivých seminářů budou upřesněny okamžitě, jamile epidemiolobická situace  umožní 
prezenční formu pořádání seminářů. 

Bližší informace o všech připravovaných akcích najdete také na webu vzdělávacího střediska 
(www.stohl-znojmo.cz) a facebooku (www.facebook.com/StrediskoUcetnictvi).

Stejně jako v minulých letech patří poděkování za pomoc při lektorování jednotlivých částí 
Ing. Vladislavu Kličkovi. 

Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce a těším se na setkání s Vámi.

Ve Znojmě 10. 1. 2021      za vzdělávací středisko

                   Pavel Štohl
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INFORMACE O UČEBNICÍCH  
A DALŠÍCH AKTIVITÁCH PRO VYUČUJÍCÍ

 UČEBNICE

Výkladové učebnice ÚČETNICTVÍ 1. a 2. díl jsou od tohoto školního roku provázány  
s webovou aplikací Moderní výuka, díky které můžete jednotlivé úlohy z učebnice,  
příklady a testové otázky provádět on-line způsobem a okamžitě si zkontrolovat správnost odpovědí.  
U prvního dílu učebnice je většina kapitol doplněna hranými videi. Novinkou je také to, že  
u druhého dílu je na konci každé kapitoly zařazena soutěžní hra RISKUJ, kde si studenti mohou 
ověřit svoje znalosti zábavnou formou. 

Přístup zdarma k moderní výuce mají školy, které si v tomto školním roce objednaly  
alespoň 15 ks výkladových učebnic. Školy, které mají nárok na bezplatný přístup a dosud ještě  
neobdržely přístupový kód, mohou se obrátit na paní Nechvátalovou (tel. 608 331 180 nebo mail:  
nechvatalova@svse.cz).

Na podzim letošního roku jsme s kolegou Ing. Petrem Koutem  připravili k učebnici DANĚ nové 
PRACOVNÍ SEŠITY. Pracovní sešit 1 je zaměřen na přímé daně (daň z příjmů fyzických a práv-
nických osob) a pracovní sešit 2 na daň z přidané hodnoty. Oba pracovní sešity obsahují v první 
polovině zadání (testové otázky, příklady) a ve druhé polovině jejich řešení. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu Zpravodaje, připravujeme pro nový školní rok zcela novou  
učebnici ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE, která je určena zejména pro 
výuku účetnictví na středních školách s ekonomickým zaměřením, které nemají účetnictví jako 
maturitní předmět. 
Oproti učebnici účetnictví 1. díl je zde například podrobněji zpracovaná kapitola  
Daňová evidence (nejen z pohledu neplátce, ale i plátce DPH). Ke každé kapitole je zařazen vět-
ší počet úloh, které studenti zpracovávají přímo do učebnice. Účtování jednotlivých agend je   
zaměřeno zejména na praktické účtování.
Poznámka: Učebnice bude připravena k distribuci v květnu 2021. 

V lednu a únoru 2021 dále připravujeme tyto aktualizované učebnice a odborné publikace:

MATURITNÍ OKRUHY  2021 
- u jednotlivých tematických celků jsou zapracovány změny v rámci daňového balíčku,  
například nový výpočet daně z  příjmů po zrušení superhrubé mzdy nebo změny v oblasti dlou-
hodobého majetku (zvýšení limitu pro dlouhodobý hmotný majetek, zrušení daňové kategorie 
nehmotný majetek apod.) 
Poznámka: Učebnice bude připravena k distribuci koncem ledna 2021.

DAŇOVÁ EVIDENCE 2021 - praktický průvodce
- aktulizace publikace je provedena dle právního stavu k 1. 1. 2021. V rámci této aktualizace 
je velká pozornost věnována změnám v oblasti hmotného a nehmotného majetku nebo rozšíření  
zaměstnaneckých benefitů o stravenkový paušál. Dále je zde nově zařazena kapitola „Paušální daň 
pro živnostníky“. Na konci většiny kapitol jsou zařazeny jednak testové otázky a jednak příklady, 
kdy studenti mají potvrdit správnost či nesprávnost jednotlivých tvrzení.  
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 PROGRAM TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ

V listopadu 2020 jsme připravili novou verzi programu TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ, který 
byl aktualizován dle právních předpisů k 1. 9. 2020. Aktualizovaná databáze obsahuje více než 
500 testových otázek z účetnictví a 200 z daní. Program slouží jak k procvičování učiva, kdy stu-
dent vidí okamžitě správnou odpověď, tak ke zkoušení učiva. Vyplněný zkouškový test je možné 
nově také vytisknout. 

Vzhledem k tomu, že od letošního roku došlo k výrazným změnám v oblasti účetnictví a daní, 
byly jednotlivé testové otázky a příklady aktualizovány dle právního stavu k 1. 1. 2021 a takto 
aktualizovaná verze bude koncem ledna zpřístupněna zdarma všem školám, které si v tomto 
školním roce zakoupily program TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ, příp. jeho upgrade. 

 E-LEARNING
Pro distanční vzdělávání jsou pro zájemce připraveny e-learningové kurzy, a to jednak pro základy 
účetnictví a jednak pro finanční účetnictví. Aktualizované verze dle právního stavu k 1. 1. 2021 
budou k dispozici následovně:
	e-learning ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ – 1. 2. 2021
	e-learning FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – 1. 4. 2021

E-learning obsahuje přednášku, textovou podporu a on-line procvičování učiva, a to jak formou 
testových otázek, tak zaúčtování hospodářských operací. Nově připravujeme na konec každé 
kapitoly shrnutí účtování, kdy zde budou nejen uvedeny jednotlivé účtovací předpisy typických 
hospodářských operací dané agendy, ale také zdůvodnění, proč bude daný účetní případ zaúčtován 
příslušnému účtu na stranu MD, resp. stranu Dal.

Pro školy, které odebírají od vzdělávacího střediska výkladové učebnice účetnictví také pro studen-
ty, je určena zvýhodněná cenová nabídka na využívání e-learningu, a to licence pro 25 studentů 
na 12 měsíců za částku 2 299 Kč (standardně tato cena platí pro jednu licenci na 12 měsíců).

 KNIHA TESTŮ

Začátkem letošního roku jsme aktualizovali knihu testů, a to konkrétně testy k učebnici  
Účetnictví 1. díl. Vzhledem k současné situaci, kdy probíhá na školách on-line výuka, jsme se 
rozhodli nabídnout vyučujícím novou možnost, jak využívat tyto testy.
Školám, které odebírají naše učebnice i pro studenty, jsme v první polovině ledna poslali  
mailem nově zpracované testy ve Wordu (jedná se celkem o 8 testů, které jsou oproti dřívější  
verzi zkráceny tak, aby je bylo možné absolvovat ideálně za jednu vyučovací hodinu). 

Testy byly zaslány ve Wordu mimo jiné z důvodu, aby si vyučující mohli jednotlivé části v přípa-
dě potřeby upravit dle vlastního zvážení, a to jak z hlediska obsahu, tak bodování. Další výhodou 
je to, že studenti mohou své odpovědi přímo vyplňovat do těchto testů a vyplněné testy poslat zpět 
vyučujícím. Odpadají zde tedy starosti se skenováním testů apod.  

Poznámka: Kromě zadání mají vyučující k dispozici i řešení těchto testů (sestavu „Řešení testů“ jsme po-
sílali ve formátu PDF.
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 VYHODNOCENÍ ANKETY

V prosinci jsme Vás, prostřednictvím webových stránek a facebooku a také v zaslaném elektronic-
kém zpravodaji, informovali o spuštění ankety pro vyučující ohledně spokojenosti s učebnicemi 
účetnictví a dalšími vzdělávacími aktivitami.

Anketu vyplnilo celkem 32 vyučujících z 19 středních škol. Níže uvádíme odpovědi a nejčastější 
názory a připomínky. 

1) Obsah učebnic Účetnictví
Většina účastníků ankety vyjádřila spokojenost; z návrhů na změny uvádíme:
- zařadit kapitolu týkající se účtové osnovy, účtového rozvrhu a účetních knih hned po kapitole 

Základy podvojného účetnictví, tj. před výklad účtování jednotlivých agend. (dosud je tato 
kapitola zařazena až na konci učebnice) – pro nový školní rok tento přesun kapitoly při-
pravujeme

- v prvním díle učebnice do kapitoly „Daňová evidence“ zařadit i problematiku plátcovství DPH  
(v současné době je Daňová evidence s problematikou DPH uvedena až ve třetím díle učebni-
ce, který však ne všechny školy používají) – tuto změnu nepředpokládáme z důvodu, že tato 
problematika je dle našeho názoru řešena novou učebnicí (viz bod 2)

- ve třetím díle zjednodušit kapitolu Vnitropodnikové účetnictví – bude provedeno v učebnici 
pro nadcházející školní rok.

2) Předpokládaný zájem o připravovanou učebnici ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
První reakce na připravované vydání této učebnice jsou  vesměs pozitivní, zejména od středních 
odborných škol, které nemají tak velkou hodinovou dotaci jako například mají obchodní akade-
mie. Aby vyučující měli lepší představu o uspořádání učiva a zpracování jednotlivých kapitol, 
bude tato učebnice v květnu zdarma poslána na jednotlivé střední školy. 

3) Program TESTY ÚČETNÍCH ZNALOSTÍ – jaké úpravy by vyučující uvítali
Nejvíce požadavků zaznělo na doplnění omezení trvání zkouškového testu časem - tento  
požadavek bude zapracován do dalšího upgradu (podzim 2021). 

4) Využívání webové aplikace MODERNÍ VÝUKA 
Více než 90 %  účastníků ankety tuto webovou aplikaci ve výuce využívá, z toho přibližně po-
lovina pravidelně a druhá polovina příležitostně. 

5) Odborné semináře (s akreditací MŠMT), o které by měli vyučující největší zájem

Z nabízených 6 jednodenních seminářů vyučující projevili největší zájem o seminář Daň z pří-
jmů fyzických osob a dále o semináře Metodika výuky účetnictví na středních školách a Mzdo-
vé účetnictví.  Jakmile bude možné pořádat semináře v prezenční formě, budeme je nabízet 
nejenom v Praze, ale v i dalších velkých městech (například Brno, Olomouc, Plzeň, České 
Budějovice).
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CO VÁS ZAJÍMÁ

 PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO ŽIVNOSTNÍKY

Od roku 2021 mohou někteří podnikatelé (OSVČ) uvažovat o využití paušální daně. Tato 
paušální daň nahradí jak daň z příjmů, tak pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Podni-
katelé, kteří budou využívat režim paušální daně nebudou muset podávat daňové přiznání. 

Režim paušální daně je určen pro menší podnikající fyzické osoby, které splní zejména tyto 
podmínky:
- jedná se o OSVČ, která není plátcem DPH
- v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období poplatník neměl příjmy ze samostatné 

činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo pří-
jmy, ze kterých je vybírána srážková daň

- k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy 
ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů podléhající srážkové dani)

- poplatník není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 
společnosti

- není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení
- podá správci daně oznámení o vstupu tzv. „paušálního režimu“, a to do 10. dne rozhodného 

zdaňovacího období (tj. pro rok 2021 je třeba podat oznámení do 11. ledna 2021 (zmeškání 
této lhůty nelze vrátit)

Na příští rok vychází paušální daň na 5 469 Kč měsíčně. Částka bude zahrnovat daň z příjmů 
ve výši 100 Kč, odvod na zdravotní pojištění 2 393 Kč,  a odvod na sociální pojištění 2 976 Kč. 

Poznámka: U sociálního pojištění se jedná o minimální odvod navýšený o 15 %. Ministerstvo zdůvodňuje toto 
navýšení tím, aby se živnostníkům zvýšily důchody. Většina z nich totiž platí jenom nezbytné minimum. 

Výhodou paušální daně je především nižší administrativa. Pokud se k ní živnostník přihlásí, 
nebude už muset podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích zdravotní 
pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Navíc lze předpokládat, že v případě paušální daně 
odpadne i důvod k většině kontrol ze strany finančního úřadu.

Nevýhodou paušální daně je především to, že s přihlášením k této dani už nebude možné uplat-
ňovat žádné další daňové slevy a odčitatelné položky. To znamená, že v režimu paušální daně 
není možné uplatnit například:
- slevu na poplatníka
- daňové zvýhodnění na vyživované děti
- slevu na manželku (manžela)
- úroky z hypoték
- životní pojištění a penzijní připojištění
- dary
- ztrátu z minulých let a další.
K paušální dani se bude moci živnostník přihlásit dobrovolně. To znamená, že pokud zjistí, že se 
mu paušální daň nevyplatí, může zůstat u stávajícího systému, tj. bude muset každý rok podávat 
daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.
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OSVČ předpokládá, že bude mít v roce 2021 roční příjmy ve výši 800 tis. Kč 
Budeme porovnávat výši paušální daně se standardním systémem, kdy bude podávat daňové  
přiznání a přehledy pro zdravotní a sociální pojištění. Podnikatel bude uplatňovat paušální výdaje 
ve výši 60 % z příjmů. 

Řešení je uvedeno jak pro případ, že se jedná o bezdětného poplatníka, tak pro poplatníka 
s vyživovanými dětmi. 

Odvody v případě podání daňového přiznání a odvodu na ZP a SP:
Výpočet daně z příjmů fyzických osob
Základ daně … 800 000 – (800 000 * 0,6) = 800 000 – 480 000 = 320 000 Kč
Daňová povinnost (před uplatněním slev) = 320 000 * 0,15 = 48 000 Kč
Daň z příjmů u bezdětného poplatníka 48 000 – 24 840 = 23 160 Kč
Daň příjmů u poplatníka s jedním dítětem …. 48 000 – 24 840 – 15 204 = 7 956 Kč

Daň z příjmů u poplatníka se dvěma dětmi …. 48 000 – 24 840 – 15 204 – 19 404 = - 11 480 Kč 
                       (daňový bonus)
Výpočet pojistného:
Vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění … 160 000 Kč (50 % z 320 000 Kč)
ZP … 13,5 % z 160 000 Kč = 21 600 Kč, minimální pojistné činí 28 224 Kč
SP … 29,2 % z 160 000 Kč = 46 720 Kč

Roční odvody při paušální dani: 5 469 Kč * 12 = 65 628 Kč

Počet 
dětí

Daň z příjmů  
(resp. daň. bonus)

Zdravotní 
pojištění

Důchodové 
pojištění

Odvody 
za rok  
celkem

Roční odvody 
při paušální 

dani

0 23 160 Kč 28 224 Kč 46 720 Kč 98 104 Kč 65 628 Kč

1 7 956 Kč 28 224 Kč 46 720 Kč 82 900 Kč 65 628 Kč

2 - 11 480 Kč 28 224 Kč 46 720 Kč 63 464 Kč 65 628 Kč

SHRNUTÍ: 
U bezdětného poplatníka a poplatníka s jedním dítětem by se paušální daň vyplatila,  
u poplatníka, který by uplatňoval slevu na dvě a více dětí by se už při ročních zdanitelných  
příjmech 800 000 Kč nevyplatila.
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Ukázka z připravované učebnice 
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
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VYBRANÉ ZMĚNY OD 1. 1. 2021 
Od roku 2021 dochází k podstatným změnám v daňových, účetních a mzdových zákonech, 
které se dotknou podnikatelů, zaměstnavatelů i zaměstnanců. Největší daňové změny jsou 
obsaženy v tzv. daňovém balíčku, který vstoupil v platnost od 1. ledna 2021. 

 DAŇOVÝ BALÍČEK

Daňový balíček obsahuje jedny z nejzásadnějších změn za několik posledních let, například 
zrušení superhrubé mzdy, možnost poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování, změny 
v oblasti odpisování dlouhodobého majetku a další. 

•	 Zrušení superhrubé mzdy
Od ledna 2021 dochází ke zrušení superhrubé mzdy a současně ke zvýšení roční slevy na  
poplatníka o 3 000 Kč (z dosavadních 24 840 Kč na 27 840 Kč). V důsledku těchto změn  
dojde ke snížení daně z příjmů ze závislé činnosti, tzn. velká většina zaměstnanců si od  
nového roku výrazně polepší (o více než tisíc korun měsíčně). 

Zrušením superhrubé mzdy se daň ze mzdy bude počítat „pouze“ z hrubé mzdy (dosud to bylo 
ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy navýšené o pojistné zaměstnavatele). Sazba daně zůstává ve  
stejné výši jako dosud, tj. 15 %. Pouze u zaměstnanců s výplatou nad 140 000 Kč hrubého měsíčně 
se z částky nad tuto hranici bude daň počítat procentní sazbou ve výši 23 % (podobně jako to bylo 
dosud u solidární daně).

V níže uvedené tabulce se můžete konkrétně podívat, jak se v důsledku zrušení superhrubé mzdy 
změní zdanění mzdy zaměstnanců a o kolik se v důsledku toho zvýší čistý příjem zaměstnanců. 

Současná daň z příjmů (tj. daň ze mzdy)  
a měsíční čistá mzda do konce roku 2020

Daň z příjmů (tj. daň ze mzdy) při měsíční 
slevě na poplatníka  2 320  Kč - rok 2021

Hrubá  
měsíční mzda

Daň ze mzdy

(do 31.12.200) 

Měsíční  
čistá mzda 

2020

Daň z příjmů  
(od 1.1.2021)

Měsíční  
čistá mzda 

2021

Rozdíl   
v čistém příjmu 

za 1 měsíc

20 000 Kč 1 950 Kč 15 850 Kč 680 Kč 17 120  Kč 1 270 Kč

25 000 Kč 2 955 Kč 19 295 Kč 1 430 Kč 20 820 Kč 1 525 Kč

30 000 Kč 3 960 Kč 22 740 Kč 2 180 Kč 24 520 Kč 1 780 Kč

35 000 Kč 4 965 Kč 26 185 Kč 2 930 Kč 28 220 Kč 2 035 Kč

40 000 Kč 5 970 Kč 29 630 Kč 3 680 Kč 31 920 Kč 2 290 Kč

70 000 Kč 11 985 Kč 50 315 Kč 8 180 Kč 54 120 Kč 3 805 Kč

100 000 Kč 18 000 Kč 71 000 Kč 12 680 Kč 76 320 Kč 5 320 Kč

130 000 Kč 24 030 Kč 91 670 Kč 17 180 Kč 98 520 Kč 6 850 Kč

Poznámka: Ve výše uvedených výpočtech se vycházelo z toho, že zaměstnanec uplatňuje u zaměstnavatele pou-
ze slevu na poplatníka a žádné jiné slevy (například na vyživované děti) již neuplatňuje. 
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•	 Stravenkový paušál
Novela zákona o daních z příjmů obsahuje mj. „stravenkový paušál“, to znamená, že od  
ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování kromě stravenek a závodní-
ho stravování nově také přímo v peněžité formě. 

Stav do konce roku 2020
Zaměstnavatelé mohli daňové zvýhodnění na stravování využít dvěma způsoby:

1) Zaměstnavatel zajišťuje stravování ve vlastních stravovacích zařízeních nebo  
prostřednictvím jiných subjektů. Daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele je příspěvek 
poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % 
stravného při pracovní cestě trvající 5 – 12 hodin (103 Kč, tj. do výše max. 72 Kč)

2) Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům nepeněžité plnění ve formě stravenek, které je  
daňově uznatelným výdajem do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu, max. opět do výše 70 % 
stravného při pracovní cestě trvající 5 – 12 hodin (103 Kč), tj. max. 72 Kč. 

Změna formy zvýhodněného stravování od 1. 1. 2021
Novela ZDP zachovává obě výše uvedené dosavadní formy zvýhodněného stravování, ale navíc  
přidává další možnost, tj. poskytnutí peněžitého příspěvku do výše 70 % horní hranice  
stravného, které lze poskytnout zaměstnancům při pracovní cestě 5 – 12 hodin (v roce 2021 to  
činí za každou směnu až 75,60 Kč, tj. 70 % ze 108 Kč). Například za 20 odpracovaných směn 
v měsíci může zaměstnanec získat daňově uznatelný příspěvek na stravování ve formě stravenko-
vého paušálu cca 1 500 Kč. 

Výhody stravenkového paušálu v porovnání s poskytováním stravenek
	Při pořízení stravenek vznikají další vedlejší náklady, například náklady na administrativu,  

provize a další poplatky. U stravenkového paušálu, který bude součástí mzdy, se tyto náklady 
eliminují.

	Stravenky mají svoji časovou platnost, tzn. zaměstnanci musí sledovat, dokdy je mohou použít. 
U stravenkového paušálu si zaměstnanec už nebude muset hlídat, aby mu stravenka nepropadla. 

	Stravenky nejsou přijímány ve všech restauracích, přibližně každá třetí restaurace stravenky 
nepřijímá. Je to zejména z důvodu, že restaurace musí platit stravenkové firmě provizi ve výši 
5 – 7 % z hodnoty stravenky.

	Ne všichni zaměstnanci jsou ochotni doplácet na stravenky, a proto tento benefit nevyužívají. 
U stravenkového paušálu je příspěvek na stravování součástí mzdy zaměstnance.

	Zaměstnavatelé obvykle poskytují stravenky v nižší hodnotě než je 137 Kč (tj. horní hranice 
stravenky, ze které je 55 % daňovým nákladem zaměstnavatele), a z toho důvodu nedosahují 
maximální daňové výhody příspěvku na stravování ve výši 75,60 Kč na jednu směnu.

Daňové hledisko u stravenkového paušálu z pohledu zaměstnanců
Poskytnutí peněžitého příspěvku do „limitu“ (v roce 2021 je to částka 75,60 Kč) bude na  
straně zaměstnance příjem osvobozený od daně, který nebude podléhat ani sociálnímu 
a zdravotnímu pojištění.  

Pokud by se zaměstnavatel rozhodl, že poskytne vyšší příspěvek než výše uvedený (75,60 Kč), 
potom částka převyšující tento limit bude na straně zaměstnance zdanitelným příjmem, ze kterého 
se bude muset odvést také zdravotní a sociální pojištění. 
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Peněžitý příspěvek zaměstnavatele bude 100 Kč na jednu směnu.
Na straně zaměstnance bude osvobozeno od daně z příjmů      75,60 Kč (70 % ze 108 Kč) 
Ve mzdě zaměstnance bude přidaněno a zpojistněno … 100 – 75,60 = 24,40 Kč

Daňová uznatelnost nákladů na straně zaměstnavatele
Na straně zaměstnavatele bude daňovým výdajem hodnota poskytnutého peněžitého příspěvku bez 
omezení (obdoba mzdového nákladu). Omezení je pouze pro osvobození na straně zaměstnance.

•	 Změny v oblasti nehmotného a hmotného majetku

Zrušení daňového odpisování u nehmotného majetku
Novela ZDP ruší daňové odpisování u nehmotného majetku. Ten se bude pro daňové účely  
odpisovat stejně jako v účetnictví. To znamená, že účetní odpisy nehmotného majetku budou  
daňově uznatelné. Tuto úpravu bude možné volitelně uplatnit již pro nehmotný majetek poříze-
ný od 1. 1. 2020. 

Hmotný majetek – zvýšení limitu pro daňové odpisování na 80 000 Kč
Novela ZDP dále zvyšuje limit, od kterého jsou poplatníci povinni příslušný hmotný majetek  
daňově odpisovat, ze stávajících 40 tisíc Kč na 80 tisíc Kč. Stejná hranice platí také pro technické 
zhodnocení. V důsledku této úpravy bude možné větší množství pořizovaných hmotných majetků 
daňově uplatnit do nákladů jednorázově. 

Úpravu je možné použít na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické  
zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého k obvyklému užívání od  
1. ledna 2020.

Mimořádné odpisy pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině
Nově dochází k možnosti uplatnění mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený 
v první a druhé odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. 
Podmínkou použití mimořádných odpisů je, že poplatník je zároveň prvním vlastníkem hmotného 
majetku. 

Majetek zařazený v první odpisové skupině lze odepsat bez přerušení v průběhu 12 měsíců 
(standardně se tento majetek odepisuje 3 roky).

Majetek, který je zařazen ve druhé odpisové skupině lze odepsat bez přerušení během  
24 měsíců (standardně se tento majetek odpisuje po dobu 5 let). Za prvních 12 měsíců odepisování 
bude nově možné uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny majetku a za dalších 12 měsíců 
zbytek. 

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se promítá také do finančního leasingu. V daném  
období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze jeden rok pro majetek 
zařazený v 1. odpisové skupině a dva roky pro majetek zařazený ve 2. odpisové skupině. 

Použití mimořádných daňových odpisů je pro poplatníky dobrovolné. 
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 MZDY, POJISTNÉ, CESTOVNÍ NÁHRADY

•	 Minimální mzda 2021
Od 1. ledna 2021 dojde k navýšení minimální mzdy, a to na 15 200 Kč, oproti nynějším 14 600 Kč. 
Minimální hodinová mzda v roce 2021 bude 90,50 Kč (v roce 2020 je to 87,30 Kč).
Je třeba si uvědomit, že růst minimální mzdy ovlivňuje celou řadu dalších výpočtů, například:
- zvýšení minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů 

(13,5 % z výše minimální mzdy), která v roce 2020 činila 1 971 Kč a od 1. 1. 2021 bude zvýšena na  
2 052 Kč,

- zvýšení hranice ročních příjmů pro vznik nároku na výplatu daňového bonusu na dítě, kde 
je dle ZDP nutné dosáhnout příjmů alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, tedy alespoň 
ve výši 87 600 Kč pro rok 2020, resp. 91 200 Kč pro rok 2021, 

- zvýšení daňové slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení, tzv. školkovné, které pro rok 
2020 činí 14 600 Kč na jedno dítě, za rok 2021 jej bude možné uplatnit až v částce 15 200 Kč 
na jedno dítě,

- zvýšení limitu pro možný přivýdělek uchazeče o zaměstnání při evidenci na úřadu práce (polo-
vina minimální mzdy)

• Zdravotní a sociální pojištění OSVČ v roce 2021
Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení minimálního pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ. 

Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ
Minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní OSVČ ve výši 8 861 Kč, pro vedlejší OSVČ 
3 545 Kč. 
Minimální měsíční zálohy na pojistné pro hlavní OSVČ činí 29,2 % z 8 861 = 2 588 Kč,  
pro vedlejší OSVČ 29,2 % z 3 545 = 1 036 Kč.
Rozhodná částka pro vedlejší OSVČ v roce 2021 je 85 059 Kč (v přehledu za rok 2020, který se 
bude podávat v roce 2021 rozhodná částka činí 83 604 Kč). 

Minimální zdravotní pojištění OSVČ 
Měsíční minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění 2021 = 17 721 Kč
Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění 2021 = 13,5 % z 17 721 = 2 393 Kč

•	 Limit pro zaměstnání malého rozsahu
Rozhodný příjem pro zaměstnání malého rozsahu činil v roce 2020 částku 3 000 Kč. Částka roz-
hodného příjmu se od 1. 1. 2021 zvyšuje na 3 500 Kč. To znamená, že od nového roku budou 
zaměstnanci nemocensky pojištěni a zaměstnavatele bude za ně platit nemocenské i důchodové 
pojistné pouze tehdy, pokud jejich příjem bude alespoň 3 500 Kč (do částky 3 499 Kč příjem za-
městnance nepodléhá sociálnímu pojištění). 

•	 Limit pro srážkovou daň
Vzhledem k tomu, že limit pro srážkovou daň zaměstnanců je v ZDP stanoven ve stejné výši jako 
je částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění, bude se od 1. 1. 2021 vybírat srážková 
daň v případě, že příjem ze zaměstnání malého rozsahu v kalendářním měsíci bude do  3 500 Kč. 
Pozn.: Limit 10 000 Kč u dohod o provedení práce zůstává pro účely srážkové daně stejný jako v roce  2020. 
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•	 Cestovní náhrady 2021

Tuzemské stravné
Výše stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty je  
v závislosti na její délce a od 1. 1. 2021 (vyhláška č. 589 Sb.) následující:
Pracovní cesta 5 až 12 hodin ...  stravné 91 - 108 Kč
Pracovní cesta 12 až 18 hodin ...  stravné 138 - 167 Kč
Pracovní cesta déle než 18 hodin ...  stravné 217 - 259 Kč

Sazba základní náhrady za 1 km
U jednostopých vozidel a tříkolek   1,20 Kč
u osobních silničních motorových vozidel  4,40 Kč

Průměrné ceny pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2021 činí:
27,80 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů
31,50 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů
27,20 Kč u motorové nafty
5 Kč za 1 kilowathodinu elektřiny

Zahraniční cestovní náhrady ve vybraných zemích
Maďarsko, Rumunsko, Slovensko  35 EUR
Bulharsko, Polsko, Řecko, Slovinsko  40 EUR
Francie, Německo, Rakousko, Španělsko 45 EUR

 OSTATNÍ ZMĚNY

•	 Zušení daně z nabytí nemovitých věcí
Na základě účinnosti zákona č. 386/2020 Sb. došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí 
nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň nezaplatí poplatník, který nemovitou věc 
nabyl nejpozději v prosinci 2019, tj. byl povolen vklad do katastru nemovitostí v průběhu 
prosince 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, 
které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, 
a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula do 31. března 2020.

•	 Odložení EET až do konce roku 2022
Elektronická evidence tržeb se kvůli vládním opatřením proti koronaviru odložila. Prezident po-
depsal novelu, která posouvá povinnost evidence pro podnikatele ze všech čtyř vln až na 1. leden 
2023, tzn. že subjekt evidence tržeb není povinen evidovat tržby až do 31. 12. 2022. Prodlužuje se 
tak původní pozastavení EET, které platilo do konce roku 2020. 

To znamená, že žádný podnikatel nyní nemusí evidovat své tržby v rámci EET a úřady tuto povin-
nost ani nekontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat v systému EET nadále dobrovolně.



15

SOUTĚŽE V ÚČETNICTVÍ PRO STUDENTY

15. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V ÚČETNICTVÍ 

MÁ DÁTI – DAL 2021
Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s.r.o., pořádá ve spolupráci se SVŠE Znojmo 15. ročník 
soutěže v účetnictví MD DAL. Soutěž je určena pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akade-
mií a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví. 

STRUKTURA SOUTĚŽE
Soutěž bude letos organizována v důsledku epidemiologických  opatření netradičním způsobem. 
Na konci ledna se uskuteční první část soutěže on-line způsobem, kdy studenti budou jednak účto-
vat příklady z různých oblastí (celkem bude 100 účetních případů) a jednak budou řešit elektronic-
ký test, který bude obsahovat 100 znalostních otázek. 

TERMÍNY PRVNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE, která bude probíhat on-line způsobem:

m Úterý 26. 1. 2021 (teoretická část)  m Čtvrtek 28. 1. 2021 (účtovací část)

Studenti, kteří se umístí na 1. – 30. místě, postoupí do celostátního finále, které se uskuteční 
v prezenční formě, a to v úterý 30. března ve Znojmě (v budově SVŠE). 

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE
Každá škola může do soutěže přihlásit maximálně tři studenty. Podrobné informace najdete na 
webových stránkách. Uzávěrka přihlášek je 22. 1. 2021. 

UPOZORNĚNÍ 
V případě, že by nám epidemiologická situace neumožnila konání finálového kola v prezenční formě 
ve Znojmě,  potom by se letošní ročník soutěže zrušil. Prozatímní výsledky na základě on-line části by 
byly sice zveřejněny, ale nepovažovaly by se za oficiální výsledky soutěže MD DAL.

 ÚČETNÍ TÝM 2021 – 6. ROČNÍK SOUTĚŽE DRUŽSTEV   

SVŠE Znojmo pořádá ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl soutěž tříčlen-
ných družstev, která je určena zejména pro studenty 3. ročníků obchodních akademií a středních 
škol s výukou účetnictví z celé ČR.

Základní kola soutěže se uskuteční v těchto termínech: 
m Úterý    26. 5. 2021     m Středa   27. 5. 2021     m Čtvrtek 10. 6. 2021     m Pátek    11. 6. 2021

Místo konání: budova Vysoké školy hotelové, Svídnická 506, Praha 8 

Z každého základního kola postoupí tři nejlepší soutěžní týmy do velkého finále, které se uskuteč-
ní v úterý 22. 6. 2021 a bude mít celkem dvanáct družstev. 

Bližší informace, včetně pravidel k přihlašování na jednotlivá základní kola, budou postup-
ně zveřejňovány na webu soutěže: https://ucetni-tym.svse.cz
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SEMINÁŘE PRO VYUČUJÍCÍ

 ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SEMINÁŘ

ve dnech 25. – 26. března 2021
Jedná se o seminář s akreditací MŠMT, číslo akreditace: č. j.: MSMT-35183/2020-4-1051

1. den   9.30 – 15.00

ÚČTOVÁNÍ V RÁMCI VYBRANÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD
Formou výkladu, praktických příkladů a e-learningu bude proveden průřezový přehled účtování jednotlivých agend.

2. den   9.30 – 14.00

NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH
Shrnutí nejdůležitějších účetních a daňových novinek, které nastaly v průběhu roku 2020 a také těch, které budou 
platit od 1. 1. 2021. Jedná se zejména o změny v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty, postupy při zaúčtoávní 
účetních případů souvisejících s pandemií COVID-19 (dotace na nájemné, Anitvirus, kompenzační bonus) apod.

Místo konání semináře: hotel Krystal Praha
Lektoři: Ing. Josef Podrazký a Ing. Pavel Štohl
Cena za seminář: 1 200 Kč za jeden den, 1 900 Kč za oba dny
Poznámka:
Při objednávce nad 10 000 Kč je bezplatná účast pro 1 vyučujícího a za každých dalších 10 000 Kč 
je možná bezplatná účast dalšího vyučujícího.

Přihlášky si vyplňte přes formulář na www.stohl-znojmo.cz 
nebo poštou nejpozději do 26. 2. 2021. 

V případě zájmu přesahujícího kapacitu semináře bude zařazení provedeno dle data podání přihlášky.

Pokud aktuální situace nedovolí fyzické konání semináře, proběhne v ON-LINE formě.

 Jednodenní ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SEMINÁŘE (s akreditací MŠMT ČR)

Jedná se o tyto semináře:
- Daň z příjmů fyzických osob
- Daň z příjmů právnických osob
- Mzdové účetnictví
- Metodika ve výuce účetnictví na středních školách
- Daňová evidence
- Účetní a daňová specifika s.r.o.

Semináře se uskuteční v první polovině roku 2021, a to v Praze i některých dalších krajských 
městech. Přesný rozpis jednotlivých seminářů bude zveřejněn v průběhu prvního čtvrtletí 2021.

Více informací na: www.stohl-znojmo.cz 
  www.facebook.com/StrediskoUcetnictvi
e-mail:   nechvatalova@stohl-znojmo.cz
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