
 
 

  

Metodická informace 102/12/19 
Zpracováno dle zákona č. 235/2004 Sb., nařízení vlády 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. 
 

 
 

Aktuální změny od 1.1.2020 
 
 
 

I. Minimální mzda od 1.1.2020  
 

Nařízení vlády dosud nebylo publikováno ve sbírce zákonů, vláda ale 9.12.2019 schválila výši 
minimální mzdy a na svých www.vlada.cz zveřejnila minimální mzdu od 1.1.2020 ve výši 14.600,- Kč 
pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (popř. 79,80 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.  87,30 14.600,- 5.  129,70 21.700,- 

2.  96,30 16.100,- 6.  143,20 24.000,- 

3.  106,40 17.800,- 7.  158,10 26.500,- 

4.  117,40 19.600,- 8.  174,60 29.200,- 

 
Vzhledem ke stále častějším kontrolám inspektorátu bezpečnosti práce doporučujeme všem klientům 
zkontrolovat u jednotlivých zaměstnanců zařazení do jednotlivých skupin prací a výši mzdy, zda dle 
přidělené a vykonávané práce je poskytována zaměstnanci alespoň zaručená mzda. 
 
 

II. Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ od 1.1.2020 
 

Minimální výše zálohy je vypočtena z minimálního měsíčního vyměřovacího základu, který činí od 
1.1.2020 17.417,50 Kč.  Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro osoby samostatně 

výdělečně činné je od 1.1.2020 ve výši 2.352,- Kč a je splatná od 1.1.2020 do 8.2.2020.  

Pro osoby bez zdanitelných příjmů se pojistné počítá z minimální mzdy a od 1.1.2020 činí 1.971 Kč. 

 
 
III. E-neschopenka 
 

V příloze Vám zasíláme stručné informace České správy sociálního zabezpečení k e-neschopenkám. 
Klienty, kterým zpracováváme mzdovou agendu budeme kontaktovat individuálně. 
 
 

IV. Změna sazeb DPH u tepla a chladu 
 

Novela zákona č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty mění sazbu DPH u tepla a chladu.  
Od 1.1.2020 podléhá teplo a chlad druhé snížené sazbě DPH, tj. 10%.  
 

Zdanitelné plnění (dodání tepla a chladu) se považuje za uskutečněné dle §21 odst. 4b ke dni odečtu 
z měřícího zařízení. 
 

http://www.vlada.cz/


Metodická informace 102/12/19 

2/2 

Při vyúčtování záloh se postupuje dle §37a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který 
stanoví: 
 

(1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z 
úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 
36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2. 
 

(2) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1 
a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny na 
českou měnu platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 
 

b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně a kurz pro přepočet cizí měny 
na českou měnu, které byly uplatněny při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

(3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat přede 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění 
zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl 
navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 
odst. 1; obdobně se postupuje, byly-li uplatněny různé kurzy pro přepočet cizí měny na českou měnu. 
 
U vodného se sazba daně z přidané hodnoty od 1.1.2020 nemění.  
 
 

V. Nejbližší daňové povinnosti 
 

27.12.   Přiznání a platba DPH za 11/2019, souhrnné a kontrolní hlášení 
 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Zvýšení paušální platby u zpracování mzdové agendy pro neziskovou sféru, které bylo 
avizováno na faktuře za poslední čtvrtletí, nebude realizováno od 1.1.2020, ale až od 
1.7.2020, kdy dojde ke komplexní změně ceníku za zpracování mzdové agendy. 
 
 
V Novém Jičíně, dne 17.12.2019 
Zpracovaly: Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulková Marta 
 
 
 
Děkujeme všem klientům za spolupráci v roce 2019, 

 

   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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