Květen 2019
2. květen (čtvrtek)
Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
nemocenské pojištění.
Podání Přehledu za rok 2018 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání
k dani z příjmů v neprodloužené lhůtě.
Zdravotní pojištění
Podání Přehledu za rok 2018 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání
k dani z příjmu fyzických osob v neprodloužené lhůtě.
Daň z příjmů
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc březen 2019. Odvod
zajištění daně za měsíc březen 2019.
9. květen (čtvrtek)
Zdravotní pojištění: Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a
pojistné osob bez zdanitelných příjmů za duben
10. květen (pátek)
Spotřební daň:
Splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května (pondělí)
Povinnost předat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc duben 2019
Zdravotní pojištění
Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc duben 2019
Sociální pojištění
Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc duben 2019
Daň z příjmů
Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za duben 2019 ( z mezd ).
27. květen (pondělí)
Spotřební daň:
a) Splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
b) Podání daňového přiznání za duben 2019
c) Podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických benzínů za duben - pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty:
Podání přiznání a daň za duben 2019 u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím.
Souhrnné hlášení:
Podání souhrnného hlášení za duben 2019
Kontrolní hlášení:
Podání kontrolního hlášení za duben 2019

Energetické daně:
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

31. květen (pátek)
Daň z příjmů
a) Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
b) Odvod částek zajištění daně za duben

Daň z nemovitostí:
a) Daň z nemovitých věcí na rok 2019 splatná najednou poplatníky neprovozujícími zemědělskou
výrobu a chov ryb, jejichž roční daňová povinnost nepřesáhla Kč 5 000,-- .
b) První splátka daně z nemovitých věcí na rok 2019 placené ve splátkách poplatníky
neprovozujícími zemědělskou výrobu a chov ryb.
Sociální pojištění
Odvod zálohy OSVČ za květen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen
2019

Ostatní informace
Údaje v rejstříku osob registrovaných k DPH
Prostřednictvím novely č. 80/2019 Sb. byl rozšířen okruh údajů, které musí být uvedeny v registru
osob registrovaných k DPH v ČR. Nyní je správce daně povinen zveřejnit v registru plátců údaj o tom,
že se jedná o plátce, který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku (§98 odst. 1, písm. e) zákona o
DPH). Jedná se o údaj, který je uváděn v přihlášce k registraci. Díky této novele bude mít příjemce
plnění jistotu o statusu poskytovatele zdanitelného plnění. Správce daně má povinnost tuto informaci
zveřejnit do 1. 5. 2019.
Novela zákona o EET připravena pro třetí čtení
Návrh novely upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb. Novela by měla nejmenším podnikatelům
nabídnout evidenci tržeb v off-line režimu. Třetí čtení by mělo být zahájeno v první polovině května.
Platnost novely bude šest měsíců po platnosti zákona. Novela také snižuje DPH v sektoru stravování,
některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného.
Pokles sazby DPH ze stávající sazby 21% na 10% by mělo dojít u kadeřnických a holičských služeb,
dále u oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva. U
vodného a stočného doje k poklesu z 15% na sazbu ve výši 10%. Návrh také počítá se snížením
sazby DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, zde by mělo dojít ke
snížení z 15% na 10%.
Off-line režim evidence příjmů nabízí nejmenším podnikatelům vydávat účtenky z předtištěného bloku,
který bude zdarma k dispozici na finančních úřadech. Podnikatel pak bude mít povinnost jednou za
čtvrt roku finančnímu úřadu zaslat formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných účtenek. Podmínky,
které musí podnikatel splnit, aby mohl využívat off-line režim, jsou následující: musí být poplatníkem
daně z příjmů fyzických osob, není plátcem DPH a má maximálně 2 zaměstnance. Další podmínka
spočívala v limitu hotovostních příjmů, který byl původně stanoven na 200 000 Kč za 12 měsíců. Po
druhém čtení došlo k navýšení tohoto limitu na 600 000 Kč.
Daň z příjmů právnických osob od 1. 4. 2019
Nové ustanovení § 23a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů transponovala do právního řádu
ČR pravidlo směrnice ATAD pro omezení uplatnitelnosti „úroku“ v základu daně z příjmů právnických
osob. Jeho podstatou je, že nadměrné výpůjční výdaje (rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými
výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze do určitého
stanoveného limitu. Tento limit je nastaven ve výši 30 % daňového zisku před zdanění resp. 80 mil.
Kč.

Další změna zavedla pravidla pro zdaňování ovládané zahraniční společnosti, tedy zavedení tzv. CFC
pravidel. Změna je nově zakotvena v §38fa ZDP a přináší zpřísnění podmínek pro zahraniční entity,
které jsou vytvořeny v rámci skupiny v jurisdikcích s nízkou úrovní zdanění s úmyslem do nich přelévat
zisky především prostřednictvím tzv. pasivních příjmů v ČR.
V návaznosti na přechodné ustanovení č. 1 čl. II se zákonná úprava § 23e a § 38fa zákona o daních z
příjmů dotkne až zdaňovacích období započatých od nabytí účinnosti novely, tedy 1. 4. 2019. To
jinými slovy znamená, že pravidla pro omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a
CFC pravidla se budou poprvé aplikovat u daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob za
zdaňovací období hospodářského roku, počínajícího po 31. 3. 2019 a dále za zdaňovací období
kalendářního roku 2020.
Daň z příjmů fyzických osob od 1. 4. 2019
Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného
pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4
písm. b). V případě, že poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti
zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro
zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně
za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zdanění
srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je
nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v
současné době 3 000 Kč. V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává
zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za
kalendářní měsíc.
V ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů dochází ke změně u výdajových paušálů. Novela
zvyšuje limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v
současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z
částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak
zdvojnásobí. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % – 80 % dle
jednotlivých profesí zůstává nezměněná. Navýšení limitu na 2 mil. Kč bude poprvé použitelné za rok
2019, tj. v daňovém přiznání podaném v roce 2020.
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. V souvislosti s novým § 38da bude
provedena úprava tiskopisu pro podání oznámení včetně jeho elektronické verze (EPO). V případech
uvedených v § 38da odst. 4 , je stanovena povinnost učinit podání pouze elektronicky. Nový formulář
se poprvé použije ve vztahu k příslušným příjmům vypláceným 1.4.2019 a později, tj. do konce května
t.r. Pro příjmy vyplácené do 31.3.2019 se použije stávající formulář „Hlášení plátce daně o dani z
příjmů vybírané srážkou“ č. 25 5478 MFin 5478 – vzor č. 14.
Zavedení digitální daně
Ministerstvo financí oznámilo že do konce května předloží návrh podoby digitální daně. Digitální daň
by se měla vztahovat na vybrané internetové služby, zejména reklamu, poskytovanou na území ČR
společnostmi s globálním obratem nad 750 mil. EUR. Zákon o dani z vybraných internetových služeb
by měl zavést sazbu ve výši 7 % na umisťovaní cílené reklamy na digitálním rozhraní společnostmi se
stanoveným globálním obratem. Jedna se o tzv. DST model digitální daně. Tento model kromě
zdanění cílené reklamy počítá také se zdaněním prodeje dat shromážděných o uživatelích těchto
digitálních rozhraní, a také se zdaněním využívání mnohostranných digitálních rozhraní.
Předpokládaný start digitální daně je odhadován v polovině roku 2020, vše ale závisí na legislativním
procesu. Dle odhadů by měla digitální daň představovat ročně výnos okolo 5 mld. Kč.
DPH od 1. 4. 2019
Zákonem č. 80/2019 Sb., došlo v zákoně o DPH k několik změnám a doplněním. Byly provedeny
změny v pojmosloví a definicích u těchto pojmů: osoba povinná k dani, úplata, uskutečněná plnění,
nájem, obrat. Například nová definice pojmu úplata zdůrazňuje nezbytnost existence jednoznačné a
přímé vazby mezi plněním a obdrženým protiplněním. Pod pojmem úplata je zároveň nově zahrnuta i
dotace k ceně coby specifický druh úplaty.

Pravidla pro uplatňování DPH u poukazů nebyla doposud v předpisech EU, ani v zákoně o DPH,
specificky upravena. Z důvodu implementace směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016
(dále jen „směrnice 2016/1065), kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o
zacházení s poukazy, se stanovují nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH u plnění, která
jsou zcela nebo částečně hrazena prostřednictvím poukazů. V ustanovení § 15 zákona o DPH se
vymezují základní pojmy (poukaz, jednoúčelový poukaz, víceúčelový poukaz, vydání poukazu), v
ustanovení § 15a se stanoví základní pravidla pro uplatňování DPH v případě jednoúčelového
poukazu a v ustanovení § 15b se dále stanoví základní pravidla pro uplatňování DPH u víceúčelových
poukazů. Nová pravidla se také promítají do ustanovení § 21, § 36, § 74, § 79a.
Ustanovení k poukazům nabývají účinnosti od 27. 3. 2019 nicméně je lze s ohledem na zásadu
bezprostředního účinku Směrnice Rady (EU) 2016/1065 aplikovat s účinností od 1. 1. 2019.
Podle ustanovení § 36 odst. 5 se do základu daně nově nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením
celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží a poskytnutí služby na celou korunu. Tím
dochází k odstranění možného dvojí zaokrouhlení výše daně a zároveň celé úplaty.
S ohledem na specifičnost institutu opravy základu daně v případě nezaplacení zdanitelného plnění
od ostatních případů oprav základu daně je předmětná problematika upravena samostatně, a to v
ustanovení § 46 a násl. a § 74a zákona o DPH. Novou úpravou základu daně v případě nedobytné
pohledávky je dosaženo vyšší harmonizace právní úpravy v zákoně o DPH se směrnicí o dani z
přidané hodnoty.
Mzdy – změny ve výpočtu srážek 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. Přechodným ustanovením se stanoví, že v řízeních zahájených přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy
uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za
výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Znamená to, že při výpočtu srážek ze mzdy se uplatní výše uvedená změna poprvé ve mzdách za
červen, výplatní termín červenec 2019.
S případnými dotazy nás můžete kdykoliv kontaktovat, rádi Vám je zodpovíme, či navrhneme
řešení.
S přátelským pozdravem
Ing. Zdeněk Hamáček
jednatel

