ZMĚNY V PLATBĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 se osobám samostatně výdělečně činným zvyšuje minimální výše
záloh na zdravotní pojištění. Mění se i výše maximálního vyměřovacího základu.
Ze změn platných od 1. 1. 2012 se největšího počtu plátců pojistného na zdravotní
pojištění týká zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1
697 Kč místo dosavadních 1 670 Kč, mění se ale i maximální vyměřovací základ.
Od 1. 1. 2012 se zvyšuje nejen minimální, ale i maximální vyměřovací základ osob
samostatně výdělečně činných (OSVČ) a také maximální vyměřovací základ
zaměstnanců. Tyto vyměřovací základy souvisejí s výší průměrné měsíční mzdy v
národním hospodářství. Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců, resp.
zaměstnavatelů zůstává stejný, neboť je navázán na minimální mzdu, která je i
nadále 8 000 Kč. Z téhož důvodu se nemění pojistné osob bez zdanitelných příjmů
(OBZP) – činí nadále 1 080 Kč. Stejný jako v roce 2011 zůstává vyměřovací základ
pro platbu pojistného státem; stát za "své" pojištěnce hradí pojistné ve výši 723 Kč.
Minimální vyměřovací základ OSVČ
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční
mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda 25 137 Kč.
Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2012 je tudíž 12 568,50 Kč.
Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce
1 697 Kč.
Zálohu ve výši 1 697 Kč musí poprvé za leden 2012 uhradit OSVČ, které
zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle
Přehledu za rok 2010 platily v roce 2011 zálohy nižší než 1 697 Kč, s výjimkou
osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem
splatnosti lednové zálohy je 8. 2. 2012.
Maximální vyměřovací základ OSVČ
Maximální vyměřovací základ OSVČ činí 72násobek průměrné mzdy, kterou je pro
rok 2012 částka 25 137 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2012 tedy bude
činit 1 809 864 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude 150 822 Kč
a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 Kč. Tato nová maximální
výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo
by měly podat Přehled za rok 2011.
Maximální vyměřovací základ pro rok 2012 ve výši 1 809 864 Kč platí i pro
zaměstnance.
U OSVČ, které byly v roce 2011 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů
ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti
dosažených v roce 2011 přesáhl 1 781 280 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za
rok 2011 postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací
základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné

výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze
zaměstnání.
Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem
Od 1. 1. 2012 se stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem (stejně
jako v roce 2011) ve výši 5 355 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce
2012 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem
pojistného, měsíčně pojistné ve výši 723 Kč.
Kromě samotné platby pojistného státem lze výši tohoto vyměřovacího základu
použít jako odpočtu u některých zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DANĚ Z PŘÍJMŮ OD 2012
Přinášíme přehled novinek v daních z příjmů od roku 2012:
•

•
•
•
•
•
•

Sleva na dítě – daňové zvýhodnění se zvyšuje o 150 Kč měsíčně na, celkem
na 13 404 Kč ročně. Maximální výše daňového bonusu se zvyšuje měsíčně o
675 Kč, celkem na 60 300 Kč ročně.
Sleva na poplatníka – zvyšuje se oproti roku 2011 na původní úroveň, a to o
100 Kč měsíčně, celkem 24 840 Kč ročně.
Příspěvek na bydlení vojáků – jeho osvobození se zrušuje.
Daňově účinný odpis pohledávek – viz článek Daňový odpis pohledávek.
Daňová účinnost odměn členů statutárních orgánů, oproti dosavadnímu stavu,
kdy byly odměny daňově neuznatelné.
Úroky na účtech stavebního spoření již nejsou daňově uznatelné.
Zaměstnavatelé budou povinni krátit zaměstnanci stravné v případě
bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě (tuzemské i zahraniční), a to za
každé bezplatně poskytnuté jídlo. Podnikatelé jsou však nadále oprávnění
uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, ale pouze pokud tak výslovně
určí nebo dohodnou před vysláním na pracovní cestu. Nižší krácení ovšem
bude považováno za zdanitelný příjem zaměstnance.

ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD 1. 1. 2012
V oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti došlo s účinností od 1. 1.
2012 k několika úpravám.
1. S účinností od 1. 1. 2012 však odměny z dohod o provedení práce nad 10 000
Kč zdravotnímu i sociálnímu pojištění podléhají.
2. Od roku 2012 se rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob mimo jiné
také o společníky a jednatele společností s ručením omezeným, kteří z titulu
výkonu funkce vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou odměňováni částkou,
která dosahuje hranici tzv. rozhodného příjmu (v roce 2012 bude tento příjem činit
2 500 Kč). Tato skutečnost se projeví zvýšením základu daně.
3. Od roku 2012 je zvýšeno daňové zvýhodnění podle ust. § 35c ZDP o částku 150
Kč měsíčně na každé vyživované dítě.
4. Mimo slevu na poplatníka podle ust. § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP
nedošlo v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 k žádným změnám. Roční výše slevy
na poplatníka se zvyšuje z částky 23 640 Kč na částku 24 840 Kč.

