Červenec 2019
1. července (pondělí)
Daň z příjmů:
Podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2018 v prodloužené lhůtě včetně
úhrady této daně
Oznámení dle § 38v
Oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5
mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
Daň z příjmů - srážková daň:
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
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
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za červen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červen 2019
8. července (pondělí)
Zdravotní pojištění:
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez
zdanitelných příjmů za červen.
10. července (středa)
Spotřební daň: splatnost daně za květen (mimo spotřební daně z lihu)
15. července (pondělí)
Silniční daň:
Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
17. července (středa)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červen
(elektronická forma)
20. července (sobota)
Daň z přidané hodnoty:
Daňové přiznání a daň k MOSS
22. července (pondělí)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění: záloha zaměstnavatele za červen
Daň z příjmů:
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen
25. července (čtvrtek)
Odvod z loterií a jiných podobných her
Daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
Daň z přidané hodnoty:

Daňové přiznání a daň za červen 2019 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2019 u plátců s čtvrtletním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za červen 2019 a za 2. čtvrtletí 2019
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za červen 2019 a za 2. čtvrtletí 2019
Energetické daně:
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
Spotřební daň:
• Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
• Podání daňového přiznání za červen 2019
• Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzínů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
31. července (úterý)
Daň z příjmů:
• Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019
• Podání hlášení o zajištěné dani za červen 2019
Pojištění odpovědnosti
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu za 3 čtvrtletí 2019

Ostatní informace
Spuštění on-line finančního úřadu – MoJe daně
Ve 4. čtvrtletí roku 2020 by měl být uveden online finanční úřad, jenž by měl být podobný
elektronickému bankovnictví. Systém by měl nabídnou jednoduché vyřizování daňových povinností,
jako je automatické vyplnění daňových formulářů, osobní daňový kalendář či upozornění na termín
úhrady daní. V systému se budou přiznání nejen vyplňovat, ale bude zde možnost i odeslání.
V případě přeplatku systém automaticky vygeneruje žádost o jeho vrácení. Uživatel také bude mít
k dispozici elektronické formuláře, nabízené Finanční správou.
Lidé se na portál budou moci přihlásit prostřednictvím tzv. e-identity, tedy nových občanských průkazů
vybavených kontaktním čipem. Finanční správa zároveň jedná i o možnosti využít identitu pro
přihlašování do internetového bankovnictví (tzv. SONIA), čímž by se systém zpřístupnil více než 5,5
milionu uživatelů, již internet banking běžně využívají. Samozřejmostí bude přihlášení prostřednictvím
datových schránek.
Schválení novely EET ve 3. čtením
7. 6. 2019 byl ve 3. čtením Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh novely zákona o EET.
Nyní novele míří do Senátu. Pravděpodobné datum spuštění poslední vlny je od 1. 4. 2020, vše
ovšem závisí na projednání v Senátu.
Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění
Zrušení karenční doby má dopad do oblasti pojistného. Zde od 1. července dochází ke snížení sazby
pojistného na nemocenském pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a u
zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %. U zaměstnavatele od 1. 7. 2019 činí sazba pojistného
24,8 %(namísto původních 25 %) z vyměřovacího základu, z toho:
• 2,1 % (namísto původních 2,3 %) na nemocenské pojištění,
• 21,5 % na důchodové pojištění a
• 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.
Sazba za zaměstnance zůstává beze změny, činí nadále 6,5 % z vyměřovacího základu. U OSVČ
účastné dobrovolně nemocenského pojištění činí sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,1 %
z vyměřovacího základu (namísto původních 2,3 %), sazba důchodového pojištění OSVČ se nemění
(činí nadále 29,2 % z vyměřovacího základu - z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní
politiku zaměstnanosti).

U OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1. 7. 2019 v důsledku změny sazby
pojistného také ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, a to na 126 Kč (2,1 %
z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Dosavadní částka minimální výše
pojistného na nemocenské pojištění těchto osob (v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019) je 138 Kč.
Novela zákona o místních poplatcích
Další novelou, která zamířila do senátu dne 19. 6. 2019, je novela o místních poplatcích. která reaguje
na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním.
Novela zavádí poplatek z pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a
z ubytovací kapacity. Novému poplatku bude podléhat krátkodobý pobyt za úplatu bez ohledu na to,
kde je poskytnut nebo jaký má účel. Rozšiřuje se tak okruh zařízení, která podléhají výběru místního
poplatku. Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho se dále nastaví stejné podmínky i pro
samotné obce. V současné době může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, zatímco
oba poplatky mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým
cílem. Maximální sazba bude po nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den, od
následujícího roku bude její výše maximálně 50 Kč za den. Obce a města budou moci vybírat poplatek
za jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován. Tedy
vedle hotelů, motelů a penzionů se jedná také o soukromé byty, ateliéry apod.
Nová pravidla pro osobní bankrot
Už téměř měsíc platí nový pravidla pro oddlužení. Novela insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb.
vstoupila v platnost 1. června 2019 a pojednává o mírnějších pravidlech osobního bankrotu. Snad
nejzásadnější novinkou je zkrácená varianta oddlužení na 3 roky. Dále se také mění i nezabavitelná
částka a mnoho dalšího. Další novinkou je i minimální počet věřitelů, který byl stanoven na dva. Dluhu
vůči věřitelům musí být alespoň 30 dní po splatnosti.
Další podmínkou osobního bankrotu je schopnost dlužníka splácet každý měsíc alespoň tolik, kolik
činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce – tedy 900 Kč měsíčně. Následně by měl dlužník
během 5 let splatit minimálně 30 % dluhu, aby mu zbylých 70 % bylo smazáno. V případě, že je
splaceno méně jak 30 %, soud může i přesto zbývající dluh odpustit, jestliže dlužník vynaložil veškeré
úsilí k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce. Nově je však možné smazat dluh již po 3 letech, ale jen
za předpokladu, že se dlužníkovi podaří věřitelům splatit alespoň 60 %.
Dlužníkům zůstane více peněz po odečtení srážek ze mzdy. Částka, nad kterou se dlužníkovi srazí
zbytek čisté mzdy bez omezení, byla novelou zákona zvýšena na dvojnásobek, tedy na 19 286 Kč.

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

