
Zákon o daních z příjmů a zákon o DPH ve znění účinném od 1.4.2019 a jejich 

použití 

Od dnešního dne je účinný zákon o dph a zákon o daních z příjmů ve znění tzv. daňového balíčku 2019 

(zákon č. 80/2019 Sb. - stránkách Ministerstva vnitra je zdarma dostupný v elektronické podobě, tištěná 

podoba tohoto zákona ve Sbírce zákonů přijde na 119 Kč). Úplné aktuální znění zákona o dph od 

1.4.2019 je v elektronické podobě dostupné např. na www.zakonyprolidi.cz, kde stačí např. zadat č. 

235/2004 Sb. pro zákon o dph popř. tento zákon vybrat z nabídky, aktuální znění zákona o daních 

z příjmů bude uvedenou službou jistě velice rychle doplněno. 

Daňový balíček 2019 byl také promítnut do knihy „Daňové zákony v úplném znění k 1. 4. 2019 s 

přehledy a komentáři změn – včetně Daňového balíčku k 1. 4. 2019“, která v těchto dnech vychází 

v nakladatelství Anag. 

Tato informace se zabývá tím, od kdy se některé vybrané změny zákona o daních z příjmů či zákona o 

dph použijí.  

K daňovému balíčku 2019 pořádáme přednášku Novela DPH a Daní z příjmů 2019 již tento čtvrtek 

4.4.2019 v Plzni (objednávka již možná pouze při platbě kartou nebo e-převodem přímo z Vašeho 

internetového bankovnictví) a dále 8.4.2019 ve Zlíně a 15.4.2019 v Ostravě. Termíny přednášek v Praze 

12.4.2019 (hotel Holiday Inn) a 26.4.2019 (hotel Occidental) jsou již obsazeny, stále je možné se 

přihlašovat na termín 14.5.2019 (hotel Occidental).  

Účinnost a použití novelizovaných zákonů 
Samotná účinnost změn (většinou od 1.4.2019) v zákoně o daních z příjmů či zákoně o dph 

v mnohých případech není dostatečný údaj o použití těchto změn. V mnohých případech je nutné 

vycházet z přechodných ustanovení daňového balíčku (přechodná ustanovení ke změnám zákona o 

daních z příjmů obsahuje čl. II zákona 80/2019 Sb., ke změnám zákona o dph čl. VI). V úvodu zmíněné 

tištěné podoby daňových zákonů „Daňové zákony v úplném znění k 1. 4. 2019 s přehledy a komentáři 

změn – včetně Daňového balíčku k 1. 4. 2019“ přechodná ustanovení naleznete za jednotlivými 

zákony a u příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů resp. zákona o dph naleznete odkaz na 

tato přechodná ustanovení. 

V případě zákona o daních z příjmů se některé změny použijí takto: 

• zvýšení limitů výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (§ 7 odst. 7 a § 9 odst. 4) se poprvé 

použije za celé zdaňovací období roku 2019, tedy v daňovém přiznání podávaném zhruba za rok 

• změny v uplatnění srážkové daně z mezd a dalších příjmů ze závislé činnosti (u příjmů z dohod o 

provedení práce se srážková daň uplatňuje beze změny, změna se týká např. příjmů z dohod o 

pracovní činnosti, odměn jednatelů, odměn členů výboru společenství vlastníků atd.) se použijí 

poprvé při zúčtování mezd za květen 2019 (za duben se bude postupovat ještě podle staré 

úpravy) 

• nová oznamovací povinnost pro výplatu některých příjmů daňovým nerezidentům podle 

nového § 38da se nepoužije na příjmy, u kterých vznikla povinnost srazit daň do 31.3.2019. 

Jestliže tedy např. české s.r.o. vyplácí podíly na zisku společníkovi, který je rezidentem Slovenské 

republiky, tak z těchto podílů na zisku sráží srážkovou daň (pokud není podíl na zisku osvobozený 

od daně z příjmů právnických osob z důvodu, že by společník byl mateřskou společností) a podle 

§ 38d odst. 3 ve znění do 31.3.2019 jí vznikala povinnost podat oznámení o srážkové dani. Nově 

je oznámení o výplatě příjmů daňovým nerezidentům upraveno v § 38da. Podle přechodného 

ustanovení však platí, že pokud vznikla povinnost srazit srážkovou daň před 1.4.2019 (např. valná 
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hromada uvedené s.r.o. rozhodla v březnu 2019 o rozdělení zisku a podíl na zisku byl vyplacen do 

konce března 2019), tak se oznámení podá podle starých pravidel, tj. do konce dubna na 

tiskopisu 25 5478 „Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“. Pokud by však 

povinnost srazit daň vznikla až v dubnu, tak se oznámení bude podávat (do konce května 2019) 

na novém tiskopisu (doposud nebyl zveřejněn, ani nebyla zveřejněna jeho .xml struktura), a 

podle nového § 38da. Zásadní změnou je, že pokud se vyplácený příjem nevejde do 

neoznamovaného minima (100 tis. Kč měsíčně – viz odst. 6 § 38da), tak bude nutné oznamovat 

např. i příjmy od daně osvobozené. Jestliže tedy např. bude s.r.o. vyplácet v dubnu podíly na 

zisku mateřské společnosti přesahující 100 tis. Kč a tyto budou od daně osvobozené, tak musí do 

konce května s.r.o. tuto výplatu oznámit, nezávisle na tom, zda valná hromada o výplatě podílu 

na zisku rozhodla v dubnu nebo již v březnu 2019. 

V případě zákona o dph se některé změny použijí takto: 

• od 1.4.2019 byl zrušen § 44 upravující opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v 

insolvenčním řízení; podle přechodného ustanovení se však u insolvenčních řízení, ve kterých 

soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a která byla zahájena před 1.4.2019, 

nepostupuje podle nové úpravy pro opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky v § 46 

až 46g a § 74a, ale podle úpravy účinné k 31.3.2019, tedy především podle zrušeného § 44. 

• od 1.4.2019 nový § 78da řeší jednorázovou úpravu odpočtu daně v případě dodání nemovité 

věci, na které byla dokončena významná oprava. Podle přechodného ustanovení tuto novou 

úpravu lze použít pro významné opravy započaté před 1.4.2019 a dokončené po 1.4.2019. Co 

v tomto případě znamená, že novou úpravu lze použít – znamená to snad, že pokud bude např. 

v 11/2019 prodána nemovitost a tento převod bude osvobozen od dph, tak nebude nutné 

upravovat odpočet z významné opravy započaté v březnu 2019 a dokončené v červenci 2019. 

Řekl bych, že pokud by v uvedeném případě plátce neprovedl (dobrovolně) úpravu odpočtu daně 

za 11/2019 podle nových pravidel, tak hrozí, že bude zpochybněn nárok na odpočet daně jako 

takový nebo budou použita obecná pravidla pro odpočet daně v částečné výši. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nabídka přednášek a komentářů 
Nabídka přednášek: 

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

4.4.2019, ve Zlíně 8.4.2019, v Praze (12.4.2019 a 26.4.2019 – oba termín jsou již obsazeny, a 14.5.2019 

– tento termín je volný) a 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 aprílové dny přejí 

        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

        1.4.2019 

        www.behounek.eu 

                   FACEBOOK O DANÍCH 
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