
 

 
Prosinec 2018   
 
 
10. prosinec (pond ělí) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za listopad. 

 
Spot řební daň: splatnost daně za říjen (mimo spotřební daně z lihu)  
 
17. prosinec (pond ělí) 
Daň z příjmů: 
Čtvrtletní záloha na daň z příjmů ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti nebo pololetní záloha 
na daň z příjmů ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Upozornění: Zálohy se zaokrouhlují 
na celé stokoruny nahoru.  
 
Silni ční daň:  
Záloha na daň za říjen a listopad.  
 
18. prosinec (úterý)  
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc listopad.  
 
20. prosinec ( čtvrtek) 
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 listopad 
(nemocenské pojištění je dobrovolné). 
 
Daň z příjmů 
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za listopad ( z mezd ) 
 
21. – 31. prosince 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojišt ění: dle přechodného ustanovení v souvislosti s novelou zákona, o které jsme 
Vás informovali minulý měsíc,je umožněno osobám samostatně výdělečně činným dobrovolná úhrada 
zálohy na pojistné osob samostatně výdělečně činných za prosinec (neplatí na platbu pojistného na 
nemocenské pojištění), platba zálohy v lednu 2019 – bude dle novely zákona považována za zálohu 
na leden 2019. Platba zálohy za prosinec nemusí být uhrazena, k úhradě tak dojde až v souvislosti 
s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ 
 
27. prosinec ( čtvrtek) 
Daň z přidané hodnoty:   
Podání přiznání a daň za listopad u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 

 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za listopad 2018 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za listopad 2018 
 
 
Spot řební daň: Podání p řiznání a 

a) daňové přiznání za listopad  
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za listopad (pokud vznikla nárok). 
c) splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)  



 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018 
 
31. prosince (pond ělí) 
Daň z příjmů 
Odvod srážkové daně za listopad  
 
 
 
 
Ostatní informace 
 
Minimální mzda 2019 
 
Od 1.1.2019 dochází k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 

12 200 korun na 13 350 korun  a u hodinové sazby z 73,20 korun na 79,80 korun . Společně s růstem 

minimální mzdy, dojde také k růstu zaručené mzdy, a to o 1 150 Kč až 2 300 Kč měsíčně. 

 
Návrh novely zákona o DPH – základ dan ě u sm ěny a platby virtuální m ěnou 
 
Dle návrhu novely zákona je základem daně u směny, tedy u dvou nepeněžních plnění, hodnota 

vlastního uskutečněného plnění, kterou je obvyklá cena bez daně za toto dodání zboží nebo 

poskytnutí služby. V případě platby virtuální měnou (např. bitcoiny) je základem daně u takového 

plnění obvyklá cena za toto dodání zboží nebo poskytnutí služby. Jelikož se jedná o úhradu 

alternativním platebním prostředkem, který není státem uznanou měnou a u kterého neexistuje 

oficiální směnný kurz, je nutné použít institut ceny obvyklé. Definici takové ceny by měla být dle 

návrhu novely nově včleněna do §36 odst. 14 zákona o DPH. 

 

Návrh novely zákona o DPH – nájem nemovitých v ěcí 

Na základě návrhu novely zákony o DPH, který by měl vstoupit v účinnost během roku 2019, by nově 

měl být za nájem považováno také zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene zřízeného k nemovité 

věci, pokud by byly naplněny znaky nájmu. Další změna by se měla dotknout také služeb přímo 

souvisejících s nájmem. Podle současné úpravy je u těchto služeb za dan uskutečnění zdanitelného 

plnění považován den poskytnutí plnění nebo den vystavení daňového dokladu. Dle návrhu novely by 

měl být za den uskutečnění zdanitelného plnění považován den zjištění skutečné výše částky za 

službu. Toto ustanovení by se dle návrhu novely nemělo vztahovat na služby typu dodání tepla, 

chladu, elektřiny, plynu, vody apod.  

 

Schválení novely zákony o sm ěnárenské činnosti 

Dne 14. 11. 2018 byla schválena novela zákona o směnárenské činnosti, jejímž cílem bylo primárně 

ochránit klienty směnáren před nekalými praktikami některých směnáren. Nyní dle novely má 

zákazník právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do tří hodin od provedení směny. 

Aby se zabránilo spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy je stanoven limit 

pro odstoupení ve výši 1 000 EUR. Další změnou je také zákaz úplaty za provedení směnárenského 

obchodu.  

 



Schválení novely zákoníku práce 

Na konci října byla poslaneckou sněmovnou schválena novela zákoníku práce, která zrušila tzv. 

karenční doby. Tedy dobu prvých tří dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při 

pracovní neschopnosti dle §192 a násl. zákoníku práce. Jelikož tato změna bude znamenat zvýšení 

nákladů pro zaměstnavatele, současně se novelou snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění 

o 0,2 procentních bodů. Nově se tak odvod na sociální zabezpečení sníží z 25% na 24,8%. Změna je 

schválena s účinností od 1. 7. 2019, jestliže ji potvrdí Senát a prezident. 

 

 
Přejeme Vám p říjemné prožití váno čních svátk ů a do nového roku 2019 

mnoho zdraví a št ěstí.     
 
 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel     

 


