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Metodická informace 058/01/10 
Zpracováno dle nařízení vlády č. 339/2009 Sb., dle vyhlášky č. 462/2009 Sb., dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 
 
 
 

Přehled změn platných od 1. 1. 2010  
 
I. Změna minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 
 

Pro OSVČ je  minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním 
hospodářství.  
Podle Nařízení vlády č. 339/2009 Sb. ze dne 16. září 2009 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2008 stanovena na 23 280 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0184. Pro rok 2010 tedy činí průměrná 
měsíční mzda 23 709 Kč.  
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ od 1. ledna 2010 činí 11.854,50 Kč a minimální záloha na pojistné 
od 1. ledna 2010 činí 1.601,- Kč. 
 
II. Změny v poskytování cestovních náhrad a stravného  
 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné ve výši: 

 

- 61,- Kč až 73,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin; 
- 93,- Kč až 112,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin; 
- 146,- Kč až 174,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 

Horní hranice stravného je limitem pro osvobození stravného od daně z příjmů fyzických osob. Bude-li 
zaměstnavatel poskytovat nadlimitní hodnoty stravného, jedná se u zaměstnance o zdanitelný příjem podléhající 
dani z příjmů i odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Vyšší hodnoty stravného nemohou vyplácet 
zaměstnavatelé, kteří jsou územním samosprávným celkem, státním fondem, státem atp. 
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty (neprokáže-li zaměstnanec cenu dokladem o nákupu PHM) činí 

 

- 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů, 
- 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
- 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 
- 27,20 Kč u motorové nafty. 

 
Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony, zásadně změnil ustanovení v § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 tak, že došlo ke sjednocení 
možnosti použití „paušálních cen“ pohonných hmot, které doposud mohli uplatňovat podnikatelé na 
základě pokynů MF řady „D“ s tzv. vyhláškovými cenami pro zaměstnance, používající svoje vozidlo pro 
účely zaměstnavatele. Podle této úpravy, počínaje již rokem 2009, nebude Ministerstvo financí vydávat pokyny 
k cenám PHM pro podnikatele a ti naopak budou moci použít ceny vydávané vyhláškami MPSV. 
 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, u osobních silničních 
motorových vozidel 3,90 Kč. Sazba základní náhrady pro zaměstnance, kteří použijí při pracovní cestě nákladní 
automobil, autobus nebo traktor, se zvyšuje na dvojnásobek (platí i pro kategorii N1). 
 
III. Změny v zákoně o dani z nemovitostí 
 

Od 1. 1. 2010 skončilo osvobození od daně z nemovitostí u nových staveb obytných domů ve vlastnictví 
fyzických osob, které sloužily k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. Za tyto stavby je tedy nutno 
zaplatit daň z nemovitostí do 31. května letošního a každého následujícího roku.  
Zároveň došlo ke zvýšení sazeb daně z nemovitostí na dvojnásobek.  
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IV. Změny v zákoně o DPH 
 

- změny v sazbách daně (10% snížená, 20% základní) – viz. minulá metodická informace; 
- změny základního pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby; 
- zavedení ceny obvyklé při poskytování zdanitelného plnění: 

- pro osoby kapitálově nebo jinak spojené,  
- pro osoby blízké,  
- pro osoby v pracovněprávním vztahu k plátci (zaměstnance),  
- pro osoby, které podnikají na základě smlouvy o sdružení; 

-  zavedení povinnosti k registraci k dani z přidané hodnoty při poskytování služeb mezi členskými státy EU nebo 
třetími zeměmi. 

 

Pozn.: V současné době vláda navrhuje zrušení ceny obvyklé pro zaměstnance. 

 
Z důvodu složitosti uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb v rámci EU a třetích zemí tuto 

problematiku více nepopisujeme, ale doporučujeme konzultovat uplatňování DPH s daňovým poradcem ještě 

před uzavřením kontraktu, abychom předešli případné povinné registraci v jiném členském státě. 

 
 
 
V. Shrnutí 
 

- od 1. 1. 2010 je pro OSVČ minimální záloha na zdravotní pojištění 1.601,- Kč; 

- pro rok 2010 platí nové hodnoty stravného pro tuzemské i zahraniční pracovní cesty; 

- pro rok 2010 platí nové hodnoty pro výpočet náhrady za spotřebované pohonné hmoty; 

- podnikatelé OSVČ, kteří používají pro pracovní cesty automobily nezahrnuté do obchodního majetku, použijí 
pro stanovení náhrady za spotřebované pohonné hmoty stejnou průměrnou cenu PHM jako zaměstnanci; 

- od 1. 1. 2010 skončilo osvobození od daně z nemovitostí u nových staveb obytných domů 

- nová pravidla při poskytování služeb v rámci EU a třetích zemí; 

- zavedení nových titulů pro registraci k dani z přidané hodnoty; 

- zavedení ceny obvyklé v zákoně o dani z přidané hodnoty.   

 

 
Nejbližší daňové povinnosti 
 

15. 3.   Daň z příjmů – odvod čtvrtletní zálohy  – příkaz k úhradě doporučujeme předat bance do 11.3.    

25. 3.   Přiznání a platba DPH 2/2010, souhrnné hlášení  – příkaz k úhradě doporučujeme předat bance do 23.3.  

31. 3.   Daň z příjmů – přiznání i platba za rok 2009 nebo plná moc daňovému poradci k prodloužení lhůty –  příkaz  

            k úhradě doporučujeme předat bance do 29.3.  

15. 4.   Silniční daň – záloha za 1. čtvrtletí 2010  – příkaz k úhradě doporučujeme předat bance do 13.4.  

 
 

V Šenově u Nového Jičína, dne 26. 2. 2010 

 

Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta,  Ing. 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. © 


