Červen 2019
10. červen (pondělí)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za květen.
Spotřební daň: splatnost daně za duben (mimo spotřební daně z lihu)
17. červen (pondělí)
Daň z příjmů
Záloha na daň z příjmů pro čtvrtletní a pololetní plátce daně. Platí rovněž pro poplatníky, kteří podávají
přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě k 30.6.2018.
18. červen (úterý)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc květen.
20. červen (čtvrtek)
Sociální a zdravotní pojištění
Odvod pojistného zaměstnavatele za květen
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za květen (z mezd).
24. červen (pondělí)
Spotřební daň
Splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
25. červen (úterý)
Daň z přidané hodnoty:
podání daňového přiznání a splatnost daně za květen u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za květen.
Souhrnné hlášení
Podání souhrnného hlášení za květen.
Spotřební daň :
• Splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
• Daňové přiznání za květen
• Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a
technického benzínu a mazacích olejů za květen (pokud vznikl nárok).
Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen.
30. června (neděle)
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za duben 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen

Ostatní informace

Srážky ze mzdy od 1. 6. 2019
Od 1. 6. 2019 dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb. k podstatné změně v nařízení vlády č.
595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle
§ 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu
částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.
Znamená to, že při provádění všech srážek ze mzdy v období od 1. 1. 2019 do 31. 5 .2019 se uplatní
částka, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení, ve výši 9 643 Kč, od 1. 6. 2019 se jedná o
částku 19 286 Kč.
Od 1. 1. 2020 spuštění eNeschopenek
Systém spustí ČSSZ od 1. 1. 2020 v kompletní a plně funkční podobě, namísto původně plánovaného
spuštění ve dvou etapách. Spuštění projektu dojde k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi
nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Rozloučíme se s historickým pětidílným propisovacím
formulářem s „pruhy“ a přenášením papírových dokumentů mezi lékaři, OSSZ/ČSSZ, nemocnými a
zaměstnavateli.
Princip eNeschopenek
Nemocný pojištěnec se dostaví k lékaři, sdělí svůj zdravotní problém, lékař jej vyšetří, a pokud zjistí,
že je neschopen vykonávat své zaměstnání, bude postupovat následovně. Lékař, bude mít na výběr
dva plnohodnotné způsoby, jak eNeschopenku vystavit, a to ve svém lékařském softwaru nebo v
bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ. Ať již při použití lékařského softwaru či webové aplikace
ePortálu ČSSZ, se lékaři předvyplní z registrů ČSSZ eNeschopenka osobními údaji pacienta, včetně
údaje o zaměstnavateli.
Lékař doplní pouze diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti, příp. další doplňující údaje. Lékař
elektronicky zašle hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti příslušné OSSZ (formálně
jde o I. díl rozhodnutí o DPN). Současně lékař vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce – II. díl
rozhodnutí o DPN (jedna strana formátu A5). Tento tiskopis předá pojištěnci a slouží pro záznamy
kontrol jak ze strany ošetřujícího lékaře, tak kontrol ze strany OSSZ, a dále pro vyznačení potvrzení o
trvání DPN a rozhodnutí o ukončení DPN.
Pojištěnec musí jakýmkoliv způsobem svého zaměstnavatele neprodleně informovat o překážce v
práci (obecná pracovněprávní povinnost). To by měl, stejně jako dnes, učinit jakmile namísto do
zaměstnání odchází k lékaři. Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o DPN svých
zaměstnanců (žádost lze podat elektronicky službou ePortálu ČSSZ), dojde po odeslání hlášení
ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnavateli do zvolené datové
schránky zaměstnavatele. Okamžité zaslání notifikace bude podmíněno ztotožněním
zaměstnavatele vybráním z údajů poskytnutých mu z registru ČSSZ. Jinak bude notifikace zaslána
neprodleně po zpracování hlášení v systémech ČSSZ (po verifikaci údajů) a případném došetření
zaměstnancem OSSZ. Notifikace budou s ohledem na ochranu osobních údajů obsahovat základní
informace (jméno, příjmení a datum narození pojištěnce a datum vzniku DPN). Širší a verifikované
údaje související se vznikem DPN zaměstnance lze v případě potřeby zjistit službou ePortálu ČSSZ, a
to včetně aktuálních údajů o místě pobytu zaměstnance v době DPN a povolených vycházkách.
Zvýšení úrokových sazeb
Bankovní rada ČNB rozhodla o zvýšení úrokových sazeb s účinností od 3.5.2019:
dvoutýdenní repo sazbu na 2,00 %
lombardní sazbu na 3,00 %
diskontní sazbu na 1,00%
Sazbový balíček
Vláda schválila sazbový balíček, který s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových
výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Zákon reaguje na růst dostupnosti návykových látek v důsledku
růstu životní úrovně v České republice a představuje vyslyšení dlouhodobého volání ze strany
Ministerstva zdravotnictví a národní koordinátorky pro protidrogovou politiku. Zatímco průměrná mzda
se v České republice mezi lety 2009 až 2018 zvýšila téměř o polovinu, například spotřební daň z lihu

se zvýšila naposledy v roce 2010. Balíček zákonů také mění metodu tvorby technických rezerv
pojišťoven za účelem nastavení objektivnějšího kritéria pro daňové účely, upravuje režim zdanění
úrokových příjmů plynoucích z tzv. korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013, upravuje
osvobození od daně u krajinných prvků typu remízky, které mohou napomoci v boji se suchem, a
zvyšuje správní poplatky za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
V případě lihu navrhuje Ministerstvo financí zvýšení spotřební daně na 0,5 litru 40% alkoholu z 57 Kč
na 64,5 Kč.Výše sazby spotřební daně z lihu tak stále zůstane nižší než například v Německu (67,14
Kč/0,5 l.) nebo Polsku (68,68 Kč / 0,5 l). Ministerstvo financí dále navrhuje zvýšení sazby spotřební
daně z cigaret z 27 % na 30 % u procentní části sazby a z 1,46 na 1,61 Kč/kus u pevné části sazby
daně, z 2,63 na 2,90 Kč/kus u minimální části sazby daně.
Součástí balíčku je také úprava sazeb daně z hazardních her. Ministerstvo financí navrhuje zvýšení
sazby z 23 % na 25 % pro dílčí daň z kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého
rozsahu a z 23 % na 30 % pro dílčí daň z loterií, bing a živých her.
Součástí balíčku je také zrušení osvobození výher z hazardních her převyšujících 100 000 Kč.
Tento návrh doplňuje úpravu navrženou v zákoně o dani z hazardních her a směřuje k omezení
poptávky po hazardních hrách ze strany hráčů. Výhry z tuzemska budou podléhat srážkové dani ve
výši 15 %.
Součástí balíčku je rovněž novela zákona o dani z nemovitých věcí přinášející jednoznačné vymezení
krajinných prvků, které budou od této daně osvobozeny, s cílem odstranit současné výkladové
nejasnosti tohoto osvobození s využitím evidence ekologicky významných prvků podle zákona
upravujícího zemědělství.
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů
Novelou zákona o daních z příjmů dochází od 1.4.2019 ke změně v § 38d odst. 3 týkající se
oznamovací povinnosti o příjmech vyplácených do zahraničí, z nichž je daň vybírána srážkou podle
zvláštní sazby daně. Nově byl vložen do zákona § 38da, který oznamovací povinnost kromě příjmů,
které podléhají srážkové dani, rozšiřuje i na příjmy od daně osvobozené nebo o nichž mezinárodní
smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice.
Pro splnění této povinnost připravila Finanční správa nový tiskopis „Oznámení o příjmech plynoucích
do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“,
č. 25 5478 MFin 5478 –vzor č. 15(dále jen „Oznámení“), který je platný pro plnění oznamovací
povinnosti podle § 38da zákona o daních z příjmu. V rámci tohoto tiskopisu je oznamující povinen
vyplnit druh příjmu dle §22 a dále také příslušný kód dle pokynů oznámení:
7 – příjmy ze služeb (§ 22 odst. 1 písm. c), příjmy z nezávislé činnosti (§ 22 odst. 1 písm. f)
bod 1)
10 – podíly na zisku – dividendy (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 3)
11 – úroky (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 4)
12 – licenční poplatky průmyslové (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 1), kulturní (§ 22 odst. 1 písm. g)
bod 2),užívání movité věci (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 5)
13 – zisky ze zcizení majetku (§ 22 odst. 1 písm. d), § 22 odst 1 písm. h), § 22 odst. 1 písm. i))
pokud se jedná o bezúplatný příjem
16 – odměny člena orgánů právnické osoby (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 6)
17 – příjmy sportovců a umělců (§ 22 odst. 1 písm. f) bod 2)
21 - ostatní příjmy tj. výhry (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 8), sankce ze závazkových vztahů (§ 22
odst. 1 písm. g) bod 12), příjmy ze svěřenského fondu (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 13),
bezúplatné příjmy (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 14)

S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

