
Globální 
Nová sazba DPH
Jednou z největších změn promítající se v podstatě do celého programu je vznik druhé snížené sazby DPH.

Zařazení nového zboží do 10 % sazby
Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavádí druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Seznam zboží zařazeného do desetiprocentní sazby 
je uveden níže. 

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně
» Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. 
» Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, 

chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro 
humánní a veterinární lékařské účely. 

» Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama 
přesahuje 50% plochy.

» Suroviny určené k výrobě potravin pro občany s celiakií a fenylketonurií, kteří musí držet zvláštní dietu. 

V programu STEREO se tato zákonná úprava promítá v základních parametrech, které jsou k dispozici v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / 
Společné parametry / Sazby DPH.

V souvislosti s tím muselo také dojít ke změně formulářů pro zadávání dokladů (Účetní deník, Závazky a pohledávky atp.), tak aby byla zohledněna 
i možnost zadání nové sazby DPH.

INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE
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MZDY
Daňové zvýhodnění na vyživované děti
Novela zákona o dani z příjmů přináší změnu v uplatňování daňového zvýhodnění na děti.
Daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi se zvýšila. Daňová sleva na první dítě zůstane nezměněná, i nadále bude dosahovat 1 117 korun 
měsíčně. Za druhé dítě by si rodiče nově měli odečítat z daní o dvě stě korun měsíčně víc (čili 1 317 korun), na třetí a každé další dítě dokonce 
o tři sta korun víc (1 417 korun).

V programu STEREO se tato zákonná úprava promítá v základních parametrech, které jsou k dispozici v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / 
Mzdy / Daň z příjmů / Daňové zvýhodnění.

Nezměněná zůstávají pravidla daňového bonusu, který je se slevou na dítě spojen. Když se po uplatnění slevy na dítě dostane výše daně do 
záporných hodnot, stát vám danou částku vyplatí. Horní hranice bonusu dělá 60 300 korun, dolní stokorunu (pokud vyjde bonus nižší, stát 
ho nevyplatí). Na daňový bonus má ale nárok pouze člověk, který si v daném zdaňovacím období vydělal alespoň 48 tisíc korun, přičemž se 
započítávají jen příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

Sleva za umístění dítěte
Sleva za umístění dítěte je novou slevou na dani z příjmů, kterou bude možné uplatnit v daňovém přiznání už za letošní rok (2014). Slevu za 
umístění dítěte zavádí do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nový zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině. Díky této novince si daně sníží rodiče, kteří své dítě umístí v registrovaném zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy.

Do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se novelizující pátou částí nového zákona o dětských skupinách vkládá nový paragraf 35bb nazvaný 
Sleva za umístění dítěte. Podle přechodných ustanovení k této části zákona pak rodiče mohou novou slevu na dani uplatnit už v daňovém 
přiznání za rok 2014.

Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v zařízení určeným pro péči o dítě předškolního věku, tedy v mateřské 
škole nebo i v dětské skupině. Odečíst si rodiče mohou jen částku vynaloženou za pobyt dítěte v zařízení, nikoliv výdaje související s pobytem 
v tomto zařízení, například výdaje na stravování nebo dopravu. Maximální výše nové slevy je ohraničena výší měsíční minimální mzdy, za rok 
2014 jde tedy o 8500 korun, za rok 2015 to bude 9200 korun. Nárok na slevu musí rodiče prokázat potvrzením o skutečné výši zaplacených 
poplatků, které vystaví školka nebo dětská skupina. Potvrzení pak rodič přiloží k daňovému přiznání nebo ho odevzdá zaměstnavateli. Slevu 
může uplatnit jen jeden rodič, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Slevu za umístění dítěte nemůže využít prarodič, pokud mu dítě 
není svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.

Nová sleva se uplatňuje jen jednou ročně, vždy až po skončení kalendářního roku, nikoliv měsíčně po dvanáctinách, jako je tomu u slevy na 
vyživované dítě. Protože jde o slevu na dani, bude se částka odečítat přímo z vypočtené daně, ne jen ze základu daně. Sleva ale nebude tzv. 
bonusem, rodiče si tedy odečtou jen částku do výše odvedené daně. Pokud bude jejich daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nevyužijí 
slevu celou.

Dosavadní daňovou slevu na vyživované dítě podle § 35c zákona o daních z příjmů tato nová sleva za umístění dítěte nijak neruší ani neomezuje.

Solidární zvýšení daně
Již nebude povinnost podávat daňové přiznání, pokud se fyzické osobě zvýší jen záloha na daň z příjmů. Povinnost podat přiznání zůstává pro 
poplatníky, kterým se zvýšila daň za zdaňovací období o solidární zvýšení daně (odpadne tedy povinnost např. zaměstnanců, kteří v jednom 
měsíci pobírali vyšší prémie, čímž překročili limit pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů za tento měsíc, ale za celý rok neměli 
tak vysoký základ daně).

Pokud tedy bude nastaven parametr Vyúčtovat dan při zpracování ročního vyúčtování (Mzdy / Archiv / Souhrnné sestavy / Jen zálohová) 
a zaměstnanec překročil roční limit pro solidární zvýšení daně (Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Daň z příjmů / Solidární daň), pak 
program zobrazí upozornění, že by měla být placena solidární daň, tzn. zaměstnanec si musí zpracovat sám přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob.
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Minimální mzda – Skupiny prací
V novém roce, kdy od 1. 1. 2015 dochází ke změně minimální mzdy (a tarifů z ní vycházejících), bychom měli zkontrolovat, zda naši zaměstnanci, 
kteří mají vyplněné skupiny prací, mají hodinové nebo měsíční tarify v dostatečné výši.

Tyto hodnoty jsou nastaveny v nabídce Ostatní / Číselníky / (Sdílené) / Mzdy / Skupiny prací.

Minimální mzda – minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
Zvýšením minimální mzdy dochází také ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojistné. Nová minimální měsíční mzda 
(hodnota zdravotního pojištění) je 9 200 Kč. Z toho plyne, že minimální hodinová mzda je stanovena na 55 Kč.

Tyto hodnoty jsou nastaveny v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Pojištění / Zdravotní pojištění.

Zvýšení minimálního příjmu pro nárok na daňový bonus
Dle zákona o dani z příjmů 586/1992 a jeho paragrafu 35c je podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň poloviny 
minimální mzdy platné k 1. lednu. Z tohoto vyplývá, že se zvýšení minimální mzdy k 1.1.2015 z původních 8 500 Kč na 9 200 Kč projeví ve zvýšení 
hranic minimálního přijmu pro uplatnění bonusu v roce 2015.

Výše zmiňované naleznete v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Daň z příjmů / Daňový bonus.

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění
Zvýšením průměrné mzdy dochází také ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění. Stále je toto maximum 
stanoveno jako 48násobek průměrné mzdy, jejíž výše je pro rok 2015 stanovena na hodnotu 26 611 Kč. Maximální roční vyměřovací základ je 
tedy 1 277 328 Kč.

Změna je projevena v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Pojištění / Sociální pojištění.
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Novela zákona o DPH 
od 1. ledna 2015

» TERMÍN  4. ÚNORA 2015  (ST)
» VILLA HRDLIČKA  ČESKÁ LÍPA 
» LEKTOR  OLGA HOLUBOVÁ
» CENA  1.900 KČ  (BEZ DPH) 

Foto: www.villa-hrdlicka.cz (HRDLIČKA, spol. s r.o.) a www.olgaholubova.cz

Novela zákona o DPH v návaznosti na nový Občanský 
zákoník, změny a novinky, terminologie, judikatura 
a závěry koordinačních výborů. Diskuze...

Závazně objednávám účast na semináři 
Olgy Holubové

Jméno

Uživ. číslo:  #

Počet osob:  

Redukční hranice pro náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Výši tří redukčních hranic platných od 1. ledna kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí formou Sdělení ve Sbírce zákonů.

Výše redukčních hranic pro rok 2014 činí (po vynásobení koeficientem 0,175 můžeme stanovit hodinové redukční hranice):

 1. pásmo 888 Kč 155,40 Kč / hodinu
 2. pásmo 1 331 Kč 232,93 Kč / hodinu
 3. pásmo 2 662 Kč 465,85 Kč / hodinu

Výši redukčních hranic naleznete v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Nemoc (náhrady, dávky) / Náhrady mzdy za DPN od 2009.

Závěr
Protože je nová verze vydávána tentokrát před koncem roku, lze předpokládat, že dojde ještě k některým obvyklým změnám, kterými jsou např.:

Průměrné ceny paliv a sazby náhrad
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Tyto skutečnosti se projevují v programu STEREO v modulu Kancelář v 
nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Kanceláře / Ceny Paliv resp. Sazby náhrad.

Zvýšení normativních nákladů na bydlení
Je možné, že dojde i k úpravě normativních nákladů na bydlení, které jsou podstatné pro výpočet exekucí. Pokud k tomuto kroku bude 
přistoupeno, pak bude nutno upravit parametry v modul Mzdy v nabídce Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Mzdy / Exekuce.


