
Parlament přijal daňový balíček 2019  

Včera Poslanecká sněmovna přijala konečnou podobu daňového balíčku 2019 – protože nebyly 

přijaty pozměňovací návrhy Senátu, tak bude daňový balíček platit v podobě schválené Poslaneckou 

sněmovnou 21.12.2018 (to např. znamená, že dodání tepla se přeřadí do 10% sazby daně od 1.1.2020 

a nikoli již od 1.7.2019, jak si přál Senát). Po podpisu prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů tak 

daňový balíček pravděpodobně nabude (až na výjimky) účinnosti již od 1.4.2019.  

Daňový balíček přináší především důležité změny do zákona o daních z příjmů (některé bude nutné 

zohlednit již v průběhu letošního roku) a řadu změn do zákona o dph. V informaci rozeslané 5.3.2019 

(v části věnované EU směrnici a nařízení) jsme upozorňovali na změny v uplatnění dph u poukazů, 

které se uplatní již od data vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů; tato informace se stručně 

zaměřuje na změny v zaokrouhlování. K daňovému balíčku 2019 pořádáme přednášku Novela DPH a 

Daní z příjmů 2019 v Plzni (4.4.2019), Zlíně (8.4.2019), Praze (12.4.2019) a Ostravě (15.4.2019). 

Včera, kromě daňového balíčku 2019, se poslanci zabývali také Senátem vráceným zákonem o GDPR 

(zákon o zpracování osobních údajů ) – v tomto případě schválili jeho senátní verzi; a dále zákonem 

rušícím osvobození od daně z příjmů právnických osob pro církevní restituce, jehož projednávání 

ovšem přerušili. Minulý týden poslanci týden propustili do dalšího projednávání důležitou novelu 

zákona o obchodních korporacích od roku 2020, především však schválili důležitou novelu zákonného 

opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která osvobozuje prvé převody bytů v rodinných domech. 

Projednávaná novela zákona o obchodních korporacích by pro rok 2020 měla změnit např. pravidla 

pro rozdělování zisku – např. by mělo být možné až do konce roku 2020 rozhodnout o rozdělení zisku 

sro na základě účetní závěrky sestavené k 31.12.2019; zatím na základě účetní závěrky sestavené 

k 31.12.2017 bylo bez problémů rozhodovat o rozdělení zisku pouze do 30.6.2018 a následně je 

možné (dokud nebude sestavena a schválena účetní závěrka za rok 2018) využít výplatu záloh na 

podíly na zisku (viz aktualizovaný komentář Rozdělování a zdaňování zisku v SRO).  Novelu zákona o 

obchodních korporacích ještě čeká další projednávání v druhém a třetím čtení v Poslanecké 

sněmovně; lhůta pro projednávání ve výborech byla stanovena na 90 dnů a tak lze očekávat schválení 

této novely Poslaneckou sněmovnou nejdříve na konci června. 

Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí je zásadní pro nabyvatele bytových 

jednotek v rodinných domech – novela rozšíří osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva 

např. k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v 

bytovém domě (§ 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb.) o první úplatná nabytí k dokončené 

nebo užívané jednotce v rodinném domě. Jde o odstranění současné nespravedlnosti, kdy 

osvobozeny jsou prvé převody rodinných domů či bytů v bytových domech, avšak pokud je rodinný 

dům rozdělen na jednotky a převáděny jsou tyto jednotky, tak podle současné úpravy (při doslovném 

výkladu) osvobozeny nejsou. Novelu ještě musí projednat Senát; novela by mohla nabýt účinnosti 

nejdříve 1.5.2019. 

Projednávaná novela zákona o obchodních korporacích by pro rok 2020 měla změnit např. pravidla 

pro rozdělování zisku – např. by mělo být možné až do konce roku 2020 rozhodnout o rozdělení zisku 

sro na základě účetní závěrky sestavené k 31.12.2019; zatím na základě účetní závěrky sestavené 

k 31.12.2017 bylo bez problémů rozhodovat o rozdělení zisku pouze do 30.6.2018 a následně je 

možné (dokud nebude sestavena a schválena účetní závěrka za rok 2018) využít výplatu záloh na 

podíly na zisku (viz aktualizovaný komentář Rozdělování a zdaňování zisku v SRO).  Novelu zákona o 

obchodních korporacích ještě čeká další projednávání v druhém a třetím čtení v Poslanecké 

sněmovně; lhůta pro projednávání ve výborech byla stanovena na 90 dnů a tak lze očekávat schválení 

této novely Poslaneckou sněmovnou nejdříve na konci června. 
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Změny v zaokrouhlování dph 

V oblasti zaokrouhlování dph přináší daňový balíček 2019 tyto změny: 

• koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně (0,1736 pro základní sazbu daně 21 %; 0,1304 

pro sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro sníženou sazbu daně 10 %) se již nebudou 

zaokrouhlovat na 4 desetinná místa  

• daň již nebude možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze 

základu daně 

• při platbách v hotovosti bude možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně 

daně na celé koruny vyloučit ze základu daně.  

• 6 měsíců od nabytí účinnosti novely bude možné daň počítat podle dosavadní právní úpravy 

Příklad 1 – výpočet daně z ceny včetně daně 
Obchod má stanovenu za položku XY v základní sazbě daně 21 % cenu včetně daně 2.000 Kč. Na 

zjednodušeném daňovém dokladu při nákupu jedné položky (cena celkem 2.000 Kč) není uveden 

rozpis základu daně a daně. Kolik v tomto případě činí daň. 

Podle současné úpravy se daň vypočte z ceny včetně daně 2.000 Kč pomocí koeficientu 0,1736 a činí 

tak 347,20 Kč, základ daně tedy činí 1.652,80 Kč. Současná úprava nevylučuje zaokrouhlení daně na 

347 Kč, základ daně potom činí 1.653 Kč. 

Podle nové úpravy bude možné daň počítat pouze jako 2.000 – 2.000/1,21 = 347,11 Kč (základ daně 

1.652,89 Kč). 

Jak ukazuje příklad 2, výpočet z ceny včetně daně může přinášet nejen haléřové rozdíly. 

Příklad 2 – výpočet daně z ceny včetně daně u vyšších částek 
Předmětem kupní smlouvy je stroj v základní sazbě dph 21 %, kupní smlouva stanovuje, že cena 

včetně dph činí 1.210.000 Kč. Kolik v tomto případě činí daň. 

Podle současné úpravy se daň vypočte z ceny včetně daně 1.210.000 Kč pomocí koeficientu 0,1736 a 

činí tak 210.056 Kč, základ daně tedy činí 999.994 Kč. 

Podle nové úpravy bude možné daň počítat pouze jako 1.210.000 – 1.210.000/1,21 = 210.000 Kč 

(základ daně 1.000.000 Kč). 

Příklad 3 – zrušení zaokrouhlení daně na celé Kč 
Cena za zdanitelné plnění v základní sazbě dph 21 % činí bez daně 990 Kč. Kolik činí daň? 

Podle současné úpravy lze daň vypočtenou jako 990  x 21 % = 207,90 Kč zaokrouhlit na 208 Kč a 

požadovat  úhradě částku 1.198 a zaokrouhlení 0,10 Kč ponechat mimo předmět daně. 

Podle nové úpravy bude nutné zaokrouhlení 0,10 Kč rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč a 

celkový základ daně potom bude činit 990,08 Kč a daň 207,92. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příklad 4 – zaokrouhlení při hotovostní úhradě 
Obchod má stanovenu za položku XY v 21% sazbě daně cenu včetně daně 15,90 Kč. Při nákupu 4ks 

uvedené položky tedy celková cena včetně daně činí 63,60 Kč, která musí být při platbě v hotovosti 

zaokrouhlena na 64 Kč. 

V tomto případě se daň bude nově počítat z ceny včetně daně 63,60 Kč a bude činit 11,04 Kč. 

V současné době se správně počítá z ceny včetně daně 64 Kč a činí 11,11 Kč. Zjednodušením nová 

úprava není, protože pokud by úhrada 64 Kč neproběhla v hotovosti, ale např. platební kartou, bylo 

by nadále nutné počítat daň ze zaokrouhlené částky, tedy ze 64 Kč a bude nadále správně vycházet na 

11,11 Kč. 

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.  
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. 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. 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. Ukázka věnovaná 
posouzení technického zhodnocení, které je vyvolána nutností opravy. 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf; použitelný pro rozhodování o 
rozdělení zisku v průběhu roku 2019, výplata záloh na podíly na zisku do schválení účetní závěrky 
roku 2018. 

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 
2019 včetně změn, které přinese daňový balíček 2019. 
 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK 

 
VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

Pěkné dny přejí 

        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

        13.3.2019 

        www.behounek.eu 
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