
 

  

 
 

 
 
Metodická informace 039/12/07 
Zpracováno dle  zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,  zák. č. 586/1992 Sb.,  
o daních z příjmů, zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

 

 
Daňové aktuality a další reformní změny po 1.1.2008 

 
 

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů novelizuje cca 100 zákonů. S nejvýznamnějšími změnami 
v zákoně o daních z příjmů, sociálním, zdravotním a nemocenském pojištění jsme Vás seznámili v minulých 
metodických informacích. Jak se tyto změny budou uplatňovat v praxi není prozatím známo (např. u úroků 
z úvěru, u stanovení základu daně ze závislé činnosti u zahraničních pracovníků vyslaných do ČR) ani samotným 
pracovníkům ministerstva financí. Z toho důvodu Vás žádáme o trpělivost a pochopení.  
 
 
I.  Zrušení zákona o registračních pokladnách s účinností od 1.1.2008 
 

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ruší zákon o registračních pokladnách. Povinnost pořídit registrační 
pokladnu tedy byla zrušena, avšak novela zákona o správě daní a poplatků stanoví:  
 
„Daňový subjekt, který v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti přijímá nebo 
vydává platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci těchto plateb, pokud nezaznamenává údaje 
o těchto platbách v jiné evidenci stanovené zákonem.“ 

 
II. Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění od 1.1.2008 
 

Minimální měsíční vyměřovací základ pro výpočet pojistného pro měsíce roku 2008 je 10.780,- Kč.  
Z toho minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění je po zaokrouhlení rovna částce 1.456,- Kč.  
  

OSVČ, které dosud platí minimální zálohu ve výši 1.360,- Kč, upozorňujeme na nutnost změny trvalých 
příkazů k úhradě pro platbu zálohy na zdravotní pojištění. 
 

Do prosince 2007 činí maximální záloha na pojistné 5.468,- Kč. OSVČ, které platí zálohu v této výši, budou 
v roce 2008 nadále platit tuto částku a to až do měsíce, ve kterém bude podán Přehled za rok 2007. 

 
 
III. Reklamní předměty 
 

V souvislosti s blížícím se koncem roku a na základě četných dotazů připomínáme definici reklamních a 
propagačních předmětů: 
Jako daňový výdaj, u kterého lze uplatnit nárok na odpočet DPH, lze pořídit a poskytnout reklamní a propagační 
předmět, který je opatřen obchodní firmou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož 
hodnota bez DPH nepřesahuje 500,- Kč/1 ks a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně. 
 

Každá láhev vína opatřená logem poskytovatele v celkové ceně do 500,- Kč bez DPH (u plátců DPH) je 
daňovým výdajem s nárokem na odpočet DPH (cena vína + loga nesmí přesáhnout 500,- Kč bez DPH). 
 

Na konci zdaňovacího období (např. k 31.12.) je účetní jednotka povinna provést inventarizaci i těchto reklamních 
předmětů. Hodnota předmětů, které nebyly k tomuto dni předány jako reklamní předmět, bude součástí hodnoty 
zásob k poslednímu dni zdaňovacího období. 
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IV. Shrnutí 
 

- zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ruší zákon o registračních pokladnách, 

- subjekty, které přijímají nebo vydávají platby v hotovosti, jsou povinny vést průběžně evidenci těchto plateb, 

- minimální záloha na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, na které se vztahuje 
minimální vyměřovací základ, činí od 1.1.2008 Kč 1.456,-, 

- maximální zálohu na zdravotní pojištění vypočtenou z příjmů roku 2006 budou OSVČ platit až do měsíce ve 
kterém bude nebo měl být podán Přehled za rok 2007, 

- prozatím beze změny platí ustanovení, která stanoví, že reklamním předmětem může být tiché víno 
v hodnotě do 500,- Kč bez DPH opatřené obchodní firmou poskytovatele nebo názvem propagovaného 
zboží či služby. 

 
 

Tato metodická informace je poslední v kalendářním roce 2007. 
Děkujeme Vám za Vaše připomínky a kladné ohlasy k těmto metodickým informacím. 

Pro rok 2008 připravujeme pokračování, jelikož jsme zdaleka nevyčerpali všechny schválené legislativní změny 
související s první částí tzv. reformy veřejných financí.  

 

Z informačních zdrojů ministerstva financí plyne, že probíhají práce na dalších novelách daňových zákonů, např. 
zákona o daních z příjmů, vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví apod. 
Od roku 2009 má vstoupit v účinnost  připravovaná velká novela zákona o DPH. 

O všech schválených i připravovaných novelách Vás budeme i v následujícím roce průběžně informovat. 
 
 

Všem našim klientům děkujeme za dosavadní spolupráci. 
 

 Do nového roku přejeme zdraví, osobní i pracovní úspěchy  
  a pevnou půdu pod nohama v připravované legislativní bouři,  
 

       Marta a Tomáš  Mičulkovi. 
 
 
V Šenově u Nového Jičína, dne 11.12.2007 
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Bc. Kotalová Pavla 
 
          Ing. Marta Mičulková, v.r. 
 

 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta.  
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte. 

Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. © 


