
ekonomiky přitom dosahuje 86 % prů-
měru EU). Nicméně v 2. pololetí začne 
poptávka po nových pracovnících kle-
sat, hlavně kvůli zpomalující průmyslové 
výrobě a ochlazující domácí spotřebě. 

Nejasné změny
Na různých portálech se v těchto dnech obje-
vují přehledy změn v oblasti mezd, odvodů 
z mezd, dávek nemocenského pojištění apod. 
pro rok 2017. Jsou zde ovšem často uváděny 
i změny, které dosud neprošly legislativním pro-
cesem a začnou (možná) platit teprve v průběhu 
roku 2017, na což není v těchto přehledech zřetelně 
upozorněno. Jedná se především o zvýšení daňové-
ho zvýhodnění na děti (snad od 1. 4. 2017), zavedení 
nové dávky nemocenského pojištění - tzv. otcovské 
poporodní péče (až koncem roku 2017), zdanění příjmů 
ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážko-
vou daní, změny v uplatňování výdajových paušálů OSVČ 
apod. Tyto přehledy změn je tedy třeba brát s rezervou, 
k těmto zmatkům přispěly i dříve uvedené přehledy změn 
na stránkách MF a MPSV.

Nejvýhodnější stravenka má hodnotu 
109 Kč 
Optimální hodnota stravenky, která je ideální z hlediska daňo-
vého, od 1. 1. 2017 činí 109 Kč. Maximální výše daňově uznatel-
ného příspěvku zaměstnavatele může totiž v roce 2017 v sou-
ladu s § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 ZDP činit 60,20 Kč (70 % 
ze stravného 86 Kč). Tomu při příspěvku ve výši 55 % odpovídá 
částka 109,45 Kč, optimální se tedy v tomto ohledu jeví stra-
venka v nominální hodnotě 109 Kč. Při stravence v hodnotě 
109 Kč je pak možné do daňových nákladů uplatnit 59,95 Kč 
(55 % ze 109 Kč), což nepřekračuje maximální výši daňově 
uznatelného příspěvku zaměstnavatele (60,20 Kč).

Daňový kalendář 2017
Na internetových stránkách Finanční správy jsou 
k dispozici aktuální informace o placení daní. Nalezne-
te zde daňový kalendář na rok 2017, odkazy na ban-
kovní účty FÚ a celních úřadů pro placení daní (čísla 
matrik a předčíslí účtů) a další informace potřebné 
ke správné úhradě daní v roce 2017.

Cestovní náhrady v roce 2017
Nová vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb. stanovuje výši 
cestovních náhrad a stravného pro rok 2017. Sazba 
základní náhrady za použití vlastního vozidla na 1 km 
jízdy se zvýšila na 3,90 Kč (dosud 3,80 Kč). V roce 
2017 se zvyšuje minimální výše stravného o 2 - 5 Kč, 
a to na 72 Kč (u pracovní cesty v trvání 5 až 12 hodin), 
109 Kč (12 až 18 hodin) a 171 Kč (nad 18 hodin), 
dosud minimální výše stravného činily 70 Kč, 106 Kč a 
166 Kč. Mírně poklesly průměrné ceny PHM (o 0,20 až  
0,90 Kč) na 29,50 Kč (benzin 95), 32,50 Kč (benzin 98), 
28,60 Kč (nafta). V roce 2016 průměrné ceny PHM 
činily 29,70 Kč, 33,00 Kč a 29,50 Kč. 

Průměrná mzda v národním 
hospodářství 
Podle Sdělení MPSV č. 448/2016 Sb. průměrná mzda 
v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 
činila rovných 27 000 Kč (za 1. až 3. čtvrtletí 2015 to 
bylo 25 903 Kč). Z této částky se odvozuje mimo jiné 
i maximální výše měsíční podpory v nezaměstnanosti, 
ta od 1. 1. 2017 činí 15 660 Kč (v roce 2016 to bylo 
15 024 Kč), maximální výše podpory při rekvalifikaci 
činí 17 550 Kč (v roce 2016 to bylo 16 837 Kč). Dále 
tato částka určuje výši odvodu do státního rozpoč-
tu, není-li splněn povinný podíl zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením (OZP) na celkovém počtu 
zaměstnanců. Za uplynulý rok 2016 bude tento odvod 
činit 67 500 Kč za jednoho zaměstnance (za rok 2015 
to bylo 64 757,50 Kč), odvod je splatný 15. 2. 2017.

Mzdy letos porostou ještě rychleji
V Česku chybí volné pracovní síly, firmám dlouhodobě 
chybí asi 140 tisíc lidí. Chybí jak specialisté – progra-
mátoři, strojní inženýři, tak méně kvalifikovaní pracov-
níci, jako jsou nástrojáři, kováři a řidiči. Z přetahované 
o lidi mají užitek samotní zaměstnanci, v roce 2017 by 
se měla průměrná hrubá mzda zvýšit až o 6 % na téměř 
29 tis. Kč. Efekt bude mít také zvýšení minimální mzdy 
na 11 000 Kč. Reálný výdělek by navíc mohl narůst ještě 
více, pokud ČNB ukončí umělé oslabování koruny, která 
je vlivem intervencí podhodnocena až o 10 %. Rovněž 
podle údajů ČSÚ je úroveň výdělků u nás nižší než mož-
nosti ekonomiky (průměrná mzda dosahuje při zohled-
nění rozdílných cen 59 % evropského průměru, výkon 
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