
Poslední vlna EET a další legislativní novinky 02/2019  

Včera 13.2.2019 byla ukončena schůze Poslanecké sněmovny a tak je vhodné stručně informovat o 
aktuálním stavu některých legislativních novinek: 

• poslanci 22.1.2019 přehlasovali veto Senátu k novele zákoníku práce a tato již byla pod číslem 

32/2019 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů. Tato novela zákoníku práce od 1.7.2019 ruší tzv. 

karenční dobu, čili dobu prvých 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při 

pracovní neschopnosti podle § 192 a násl. zákoníku práce.  

Součástí novely 32/2019 Sb. je i navazující legislativnětechnická změna § 35 odst. 2 zákona o 

daních z příjmů – výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro účely slevy 

při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením (nezapočítávání neodpracovaných 

hodin, za které nenáleží náhrada mzdy – dosud s výjimkou karenční doby). 

Součástí novely je také snížení odvodu pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních 

bodů – pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem se tak sníží z 25 % na 24,8 % a 

tak standardní superhrubá mzda nebude činit 134 % hrubé mzdy (hrubá mzda + 25 % pojistné na 

sociální zabezpečení + 9 % na zdravotní pojištění), ale 133,8 % (hrubá mzda + 24,8 % pojistné na 

sociální zabezpečení + 9 % na zdravotní pojištění). Od  1.7.2019 tak bude nutné upgradovat 

mzdové programy. Další upgrade mzdových programů (pravděpodobně již pro mzdy zúčtované za 

květen 2019) si vynutí novelizace zákona o daních z příjmů daňovým balíčkem 2019. 

• daňový balíček 2019 Senát 30.1.2019 vrátil s pozměňovacími návrhy. I když přijetí 

pozměňovacích návrhů Senátu není příliš pravděpodobné, tak o konečné podobě daňového 

balíčku Poslanecké sněmovna rozhodne až počátkem března a daňový balíček tak téměř jistě 

nabude účinnosti (až na výjimky) od 1.4.2019. Důležitou změnou, kterou daňový balíček přinese 

do zákona o daních z příjmů, je zvýšení limitu pro uplatnění výdajů procentem z příjmů – tato 

změna se uplatní až v daňovém přiznání za rok 2019; již v průběhu letošního roku však bude 

nutné uplatnit nová pravidla pro srážkovou daň (poprvé pravděpodobně při zúčtování mezd za 

květen 2019) a také začít plnit novou oznamovací povinnost např. při výplatě podílů na zisku 

osvobozených od daně daňovým nerezidentům (může se týkat příjmů vyplacených již v dubnu). 

Do zákona o dph přinese daňový balíček celou řadu změn, již od 1.4.2019 bude nutné uplatnit 

některé ze změn v oblasti zaokrouhlování dph nebo doručování daňových dobropisů; na 

významné opravy nemovitostí započaté od 1.4.2019 se bude vztahovat úprava odpočtu daně, u 

nedobytných pohledávek; u kterých bude až od 1.4.2019 zahájeno např. exekuční řízení (alespoň 

podle předpokládaného výkladu Finanční správy), tak bude možné od po 2 letech provést snížit 

dph na výstupu; u registrace nového plátce od 1.4.2019 bude zákon o dph umožňovat širší okruh 

odpočtu dph z plnění přijatých před registrací plátce atd. 

• 12.2.2019 poslanci projednali ve druhém čtení drobnou novelu zákonného opatření o dani 

z nabytí nemovitých věcí, která by mohla být následně schválena již s účinností od 1.5.2019. Tato 

drobná novela přinese rozšíření osvobození prvých převodů i na jednotky v rodinných domech – 

doplnění jednotek v rodinných domech do § 7 odst. 1 písm. c) a do odst. 2 

• 13.2.2019 poslanci propustili do druhého čtení novelu zákona o evidenci tržeb. K původně 

předpokládanému spuštění poslední vlny EET od 1.7.2019 již určitě nedojde - jak se 13.2.2019 

v tiskové zprávě k této novele vyjádřilo MF, poslední vlna EET by mohla odstartovat již od 

1.1.2020. 

• 13.2.2019 bylo zveřejněno konsolidované znění EU směrnice o dph k 1.1.2019 – toto znění je 

významné především tím, že změny použitelné již od 1.1.2019 budou promítnuty do zákona o 

dph pravděpodobně až v březnu novelou DPH, která je součástí daňového balíčku 2019; 
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především se jedná o změny u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani 

usazeným v jiných členských státech. Finanční správa ve svém vyjádření ze dne 2.1.2019 

potvrdila, že uvedené změny lze použít již od 1.1.2019, a také bude jejich použití již od 1.1.2019 

potvrzeno samostatným přechodným ustanovením daňového balíčku 2019. 

 

Nabídka přednášek a komentářů 
Nabídka přednášek: 

Na duben jsme připravili přednášku Novela DPH a Daní z příjmů 2019, kterou pořádáme nejen v Plzni 

(4.4.2019), Zlíně (8.4.2019), Praze (12.4.2019), ale nově také v OSTRAVĚ (15.4.2019). 

Účast na školeních je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního 

vzdělávání (KPV). 

Aktuální zvukové nahrávky a komentáře: 
Zdanění mezd - změny v daních 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. 
Nahrávka pořízena dne 28.1.2019.  Ukázka věnovaná věnována povinnosti zaměstnance podat 
daňové přiznání z důvodu souběhu příjmů ze zaměstnání (ze závislé činnosti) a příjmů dalšího druhu 
(např. z pronájmu). Bonus k daňovým dopadům penzijního připojištění a soukromého životní 
pojištění včetně dopadů řádného či předčasného ukončení smluv - materiál v pdf + nahrávka v mp3 v 
délce 56 min. 

Změny v daních 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Nahrávka pořízena 
dne 11.1.2019.  Ukázka věnovaná sazbám DPH (snížení sazby dph u hromadné přepravy osob na 10 % 
od 1.2.2019 novelou č. 6/2019 Sb. a daňovým balíčkem 2019 od 1.1.2020 u dodání tepla). 

DPH 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Nahrávka pořízena dne 
11.1.2019.  Ukázka věnovaná zásadám režimu přenesení daňové povinnosti (přiznávání k DUZP, 
sazba daně uváděná dodavatelem na daňovém dokladu, časové hledisko odpočtu daně). 

Daně z příjmů 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Nahrávka pořízena dne 
10.1.2019.  Ukázka věnovaná posouzení technického zhodnocení, které je vyvolána nutností opravy. 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – komentář v pdf. Komentář byl aktualizován 18.1.2019 a je plně 
použitelný pro rozhodování o rozdělení zisku v průběhu roku 2019 či pro výplatu záloh na podíly na 
zisku na počátku roku 2019. Komentář byl také doplněn (např. o odvod srážkové daně z podílů na 
zisku, o registraci k této dani a o její roční vyúčtování, o judikaturu ve věci následného schválení dříve 
neplatně vyplaceného podílu na zisku a ve věci nároku na výplatu podílu na zisku při převodu podílu).  

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 
2019 včetně předpokládaných změn, které přinese daňový balíček 2019 (pozměňovací návrhy Senátu 
v dané oblasti nijak nemění návrh schválený 21.12.2018 Poslaneckou sněmovnou). 
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