
 
 

 
 
 
 

Srpen 2019  

 
1. srpna ( čtvrtek) 
Pojistné na d ůchodové zabezpe čení a příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na 
nemocenské  pojišt ění:  Podání Přehledu příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2018 
osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě. 
 
Pojistné na všeobecné zdravotní pojišt ění: Podání Přehledu příslušné zdravotní pojišťovně za rok 
2018 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů v prodloužené 
lhůtě. 
                  
8. srpna ( čtvrtek) 
Zdravotní pojišt ění: 
Záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných a pojistné osob bez 
zdanitelných příjmů za červenec. 
 
9. srpna (pátek) 
Spot řební daň: splatnost daně za červen (mimo spotřební daně z lihu) 
 
Sociální pojišt ění: OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od 
podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce 
 
Zdravotní pojišt ění: OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od 
podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce 
 
16. srpna (pátek) 
Povinnost p ředat Výkaz s údaji pro INTRASTAT příslušným celním orgánům za měsíc červenec 
 
20. srpna (úterý) 
Daň z příjmů: Odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za červenec (z mezd) 
 
Sociální pojišt ění - odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2019 
Zdravotní pojišt ění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2019 
 
26. srpna (pond ělí) 
 
Spot řební daň: splatnost daně za červen (pouze spotřební daně z lihu) 
 
Spot řební daň:  
a) daňové přiznání za červenec  
b) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a 

technického benzínu a mazacích olejů za červenec (pokud vznikl nárok) 
 
Daň z přidané hodnoty:   
podání přiznání a daň za červenec u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím. 
 
Souhrnné hlášení:  
Podání souhrnného hlášení za červenec 2018 
 
Kontrolní hlášení:  
Podání kontrolního hlášení za červenec 2018 
 
Energetické dan ě:    
Podání přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018  



  
 
 
 
 
 
2. září (pond ělí) 
Daň z příjmů: 

• Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 
• Odvod částek zajištění daně za červenec 

  
Daň z nemovitých v ěcí:  
splatnost 1.splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daňovou povinností 
vyšší než 5 000 Kč) 
 
 
Ostatní informace 
 
Připravované da ňové zm ěny od roku 2020 čeká druhé čtení 
 
Poslanecká sněmovna zahájila projednávání  sazbového balíčku Ministerstva financí, který již dříve 

schválila vláda. Dne 9. července 2019 byl návrh projednán v prvním čtení. Návrh zákona 

s pravděpodobnou účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu 

a hazardu. Součástí balíčku je také změna metody tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely 

daně z příjmů právnických osob na systém, který je odolnější vůči případnému nadhodnocování ze 

strany poplatníků. Návrh zákona ruší i výjimku ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových 

dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013. A ukončuje též nejasnosti při placení daně z nemovitých 

věcí – remízky, meze a jiné krajinné prvky, které zadržují vodu v krajině, nebudou už nadále daňově 

znevýhodňovány. 

 

Přehled plánovaných změn 

- změna pravidel daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven 

- upřesnění podmínek osvobození pozemků, přesnější vymezení krajinných prvků, které budou 

podléhat osvobození od daně z nemovitých věcí 

- změna sazeb daně z hazardních her 

- úprava zdanění tabákových výrobků a tvrdého alkoholu 

- zdanění příjmů korunových dluhopisů emitovaných i před rokem 2013 

 

Náhrady za použití majetku zam ěstnanc ů 

Dle §2 odst. 2 zákoníku práce je závislá práce vykonávána na náklady zaměstnavatele. Jestliže tedy 

náklady za zaměstnavatele vynaložil zaměstnance, pak je zaměstnavatel povinen mu je plně nahradit, 

jinak by se obohatil na jeho účet. Na to navazuje § 151 ZP, podle kterého je zaměstnavatel povinen 

poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, a to 

v rozsahu a za podmínek stanovených v sedmé části zákoníku práce. Konkrétně ustanovení o 

náhradě za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce nalezneme 

v §190 ZP: 

- (1) „Sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně písemně určí 

podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení nebo jiných 



předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance, poskytuje mu tuto náhradu za dohodnutých, 

stanovených nebo určených podmínek.“ 

- (2) „Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na používání motorového vozidla, u kterého se poskytování 

náhrad řídí § 157 až 160.“ 

V praxi se tak ustanovení výše může týkat všech movitých věcí zaměstnance, které používá pro výkon 

závislé činností (buď soustavně, nebo i příležitostně). Důležitou podmínkou je souhlas zaměstnavatele 

s použitím majetku zaměstnance, nemůže se jednat o jednostrannou volbu zaměstnance. Největší 

využití tohoto ustanovení se bude týkat zaměstnanců, kteří pracují z domova (tzv. home office).  

Náhrady za použití majetku zaměstnance je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, 

jestliže jsou podmínky, výše a způsob poskytnutých náhrad dohodnuté mezi zúčastněnými nebo 

stanoveny vnitřním předpisem anebo individuálně určeny zaměstnavatelem. Současně platí, že tento 

příjem není zaměstnanci zdaňován, jelikož se nejedná o zvýšení jeho majetku, ale pouze o náhradu 

za opotřebení. 

Zamítnutí novely EET Senátem 

Senát dne 25. 7. 2019 zamítl vládní novelu zákona a elektronické evidenci tržeb (EET), která rozšiřuje 

evidenci na zbývající obory, které ji dosud nepodléhaly. Předlohu tak nyní obdrží Sněmovna, která o 

ní bude opět rozhodovat. Předpokládá se, že vládní koalice senátní veto přehlasuje. Nejbližší řádná 

schůze Sněmovny se očekává v září.  

Projednávaná novela především rozšiřuje EET hlavně na řemeslníky nebo třeba lékaře, advokáty i 

taxikáře. Současně s tím přesouvá některé položky jako vodné a stočné do nejnižší, desetiprocentní 

sazby daně z přidané hodnoty. Novela v podobě schválené Sněmovnou umožní malým podnikatelům 

s hotovostními tržbami do 600.000 korun evidovat tržby v offline režimu pomocí papírových účtenek. 

Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb. Poslanci také vyňali z EET 

některé sociální služby. 

Zamítnutí novely dan ě z nabytí nemovitých v ěcí Senátem  

Dne 3. 5. 2019 Senát vrátil zpět do Poslanecké sněmovny novelu daně z nabytí nemovitých věcí 

s pozměňovacím návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí jako takové ( s účinností do 

prvého dne následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů). Poslanecká sněmovna návrh prodejná 

pravděpodobně v září. Účinnost této novely lze předpokládat nejdříve od 1. října 2019. 

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

                                                                                        Ing. Zdeněk Hamáček 
                                                                                      jednatel    


