
 
 

 
 
 

Červenec 2018   
 
2.  července (pond ělí) 
Daň z příjmů: 
Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2017 v prodloužené lhůtě včetně 
úhrady této daně  
 
Daň z příjmů - srážková da ň: 
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018 
 
Oznámení CRS (GATCA) 
Podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
Oznámení FATCA 
Podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
9.  července (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za červen. 
 
10.  července (úterý) 
Spot řební daň: splatnost daně za květen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
16. července (pond ělí) 
Silni ční daň: 
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018  
 
19. července ( čtvrtek) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červen 
(elektronická forma) 
 
20. července (pátek) 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění: záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za červen 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z přidané hodnoty:   
Daňové přiznání a daň k MOSS  
 
Daň z příjmů: 
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 
 
25. července (st ředa) 
Odvod z loterií a jiných podobných her  
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018 
 
Daň z přidané hodnoty:   
Daňové přiznání a daň za červen 2018 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2018 u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím.  
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za červen 2018 a za 2. čtvrtletí 2018 
 
 



Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za červen 2018 a za 2. čtvrtletí 2018   
 
Energetické dan ě:    
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018 
 
Spot řební daň:  

• Splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu) 
• Podání daňového přiznání za červen 2018 
• Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, 

zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)  
 
31. července (úterý) 
Daň z příjmů: 

• Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018 
• Podání hlášení o zajištěné dani za červen 2018 

 
 
 
Ostatní informace 
 

1. Schválení da ňového balí čku 2019 
Vláda dne 13. 6. 2018 schválila návrh zákona  (tzv. daňového balíčku 2019), kterým se novelizuje 
soubor zhruba deseti zákonů mezi nimiž je mimo jiné zákon o daních z příjmů, zákon o dani 
z přidané hodnoty a daňový řád. Sloučení změn jednotlivých zákonů do jednoho zákona má za cíl 
zvýšení přehlednosti daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu. Novela zákona by měla 
začít platit od 1. 1. 2019. Níže již rozpis k jednotlivým novelám daňových a dalších zákonů, které 
jsou v balíčku obsaženy. 

  

1.1. Novela zákona o daních z příjmů 
Hlavní příčinou změny zákona o daních z příjmů je implementace evropských sm ěrnic 
ATAD  (opatření proti agresivnímu daňovému plánování), které přinášejí následující změny: 
 

• omezení uznatelnosti nadm ěrných výp ůjčních výdaj ů (možnost uplatnit v základu 
daně výdaje pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA) 

• zdanění při přemíst ění majetku bez zm ěny vlastnictví (exit tax) (zdanění při 
přemístění majetku do stálé provozovny bez změny vlastnictví do jiného sátu, kdy 
příjmy z přemístěného majetku podléhají zdanění pouze v cílovém státě 
s preferenčním daňovým režimem 

• zdanění ovládané zahrani ční spole čnosti (jestliže na zahraničí společnosti má 
český daňový rezident podíl více než 50 % a společnost nevykonává podstatnou 
hospodářskou činnost, příjmy těchto společností se přičítají ovládající společnosti 
v České republice 

• řešení rozdílné právní kvalifikace  (řešení situace, kdy transakce je v jednom státě 
osvobozena od daně, zatímco ve druhém je uznatelným výdajem) 

 

1.2. Novela zákona o dani z přidané hodnoty 
I v rámci této novely dochází k implementaci unijního práva, tentokrát v oblasti zacházení 
s poukazy (tzv. vouchery) a e-commerce. Novele dále stanovuje podrobnější pravidla pro 
výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, upraveny pojmy úplata a ekonomická 
činnost. Nově je definováno stanovení základu dan ě při platb ě virtuální m ěnou  (bitcoin) 
a v neposlední řadě je v novele také zahrnuta úprava pokut v souvislosti s kontrolním 
hlášením . 
 

1.3. Novela zákona o dani z hazardních her 
Novela reaguje na pozměňovací návrh k zákonu o hazardních hrách přijatý v Poslanecké 
sněmovně, který umožnil vyšší výhry než vklady v případě garantovaných turnajů. Pro 
ochranu výnosu daně bude v novele zakotveno ustanovení, že výhry lze odečíst pouze do 
výše 95 % vkladů. 
 
 
 



1.4. Novela zákona o spotřebních daních 
Novinkou je zdanění zahřívaných tabákových výrobků. Účinnost zdanění bude od 1. ledna 
2019, aplikovat se bude však až 15. února 2019. Se zahřívanými tabákovými výrobky bez 
tabákové nálepky se bude moci bez postihu nakládat do 31. července 2019. Novela dále 
zahrnuje úpravu kódu kombinované nomenklatury. 
 

1.5. Novela daňového řádu 
V návaznosti na evropskou legislativu dojde k explicitnímu doplnění mezi základní zásady 
správy daní tzv. zákaz zneužití práva 
 

Dále daňový balíček 2019 obsahuje dílčí změny v celním zákoně, v zákoně o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a insolvenčním zákoně. Novely se také dočkají zákon o Finanční 
správě ČR a zákon o Celní správě ČR. 

 

2. Schválení novely zákona o evidenci tržeb 
Dne 13. 6. 2018 společně se schválením daňového balíčku 2019 vláda schválila návrh novely  
zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, tak, jak jsme Vás 
informovali ve článku předchozí měsíc. Novela sebou přináší především změnu sazby daně pro 
některé služby a dále možnost evidence tržeb v off-line režimu pro drobné podnikatele. 
 
Původně se předpokládalo, že by novela mohla začít platit od 1. 1. 2019, nicméně přepracovaný 
návrh počítá i účinností nejdříve od 1. 7. 2019. Problematika evidence tržeb pro nejmenší 
podnikatele, je nakonec vyřešena tzv. off-line režimem, kdy si podnikatel na finančním úřadě 
vyzvedne zdarma bločky, do kterých bude jednotlivé hotovostní tržby evidovat a jednou za čtvrt 
roku zašle na finanční úřad speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných, případně 
stornovaných, účtenek. Tento způsob evidence bude umožněn podnikatelům, kteří jsou 
poplatníkem daně z příjmů fyzických osoba, nejsou plátci DPH, mají maximálně dva zaměstnance 
a jejichž hotovostní tržby nepřesáhnou 200 000 Kč za 12 měsíců. 
 
Od 1. 7. 2019 by také mělo dojít ke změně v sazbách DPH. Do 10 % sazby DPH by byly nově 
zahrnuty následující služby: 

• úprava a rozvod vody prostřednictvím cítí, 
• stravovací služby a podávání nápojů s výjimkou podávání tabákových a alkoholických 

nápojů. Výjimka byla udělena pouze pivo podávanému ze sudů o obsahu větším než 10 l, 
v tomto případě by se uplatnila také sazba 10 %, 

• domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, 
• oprava obuvi a kožených výrobků, 
• oprava a úpravy oděvů a textilních výrobků, 
• oprava jízdních kol, 
• kadeřnické a holičské služby. 

 
Mimo jiné novela vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky, DIČ se nemusí 
uvádět pouze v případě, kdy je jeho kmenová část tvořena rodným číslem v případě fyzické 
osoby. 

 

3. Interpretace národní ú četní rady 
Národní účetní rada zveřejnila interpretaci I-37 Časové rozlišování a cizí měna, podle které se 
zůstatky účtů Výdajů resp. Příjmů příštích období přepočítávají aktuálním kursem k datu účetní 
závěrky a zůstatky účtů Nákladů a Výnosů příštích období se nepřepočítávají. 
 
 

S případnými dotazy nás m ůžete kdykoliv kontaktovat. 
 
S přátelským pozdravem 

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     


