
Poslední vlna EET schválena 

Poslanecká sněmovna 10.9.2019 přerušila projednávání vládní novelu zákona o EET, kterou vetoval 

Senát – viz informace rozeslaná dne 11.9.2019. Podle původně schváleného programu schůze se 

poslanci měli k projednávání novely vrátit 24.9.2019, ale došlo ke změně tohoto programu a o novele 

poslanci rozhodli již dnes. Poslanci přehlasovali senátní veto a nyní novela míří k podpisu prezidentem. 

Pravděpodobnost, že by prezident novelu vetoval je velice nízká a tak dojde od 1.4. popř. od 1.5.2020 

ke spuštění poslední vlny EET a také k přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH (týká se např. 

stravovacích služeb, točeného piva či vodného a stočného). 

O novele informovalo MF v dnešní tiskové zprávě. Podrobněji Vás s novelou seznámíme v některé z 

další rozesílaných informací. 

Nabídka přednášek a komentářů 
Daně z příjmů 2019/2020 – Praha 17.10.2019 a 10.3.2020, Brno 8.1.2020. Přednáška bude zaměřena 
na změny a novinky, které se promítnou do daňového přiznání za rok 2019, a na změny a novinky od 
roku 2020. Přednáška bude věnována také aktuálním problémům jako je např. obvyklá (referenční) 
ceny při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob při změně právní formy podnikání 
na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně). 

SRO 2019/2020 – Praha 11.11.2019. Přednáška bude zaměřena na aktuální změny a novinky včetně 
změn od roku 2020 (např. novelou zákona o obchodních korporacích od 1.1.2020). Dále bude 
pozornost věnována např. daňovým souvislostem rozdělování zisku, výpůjčkám mezi společníky a 
společností (v případě úročených výpůjček bude pozornost věnována stanovení obvyklého úroku podle 
nejnovější judikatury roku 2019). 

Změny v daních 2019/2020 – Ostrava 15.11.2019, Hradec Králové 27.11.2019, Praha 29.11. a 
17.12.2019, 29.1. a 11.2.2020, Brno 5.12.2019, Zlín 14. a 15.1.2020. Přehled nejdůležitějších změn a 
novinek pro běžnou daňovou a účetní praxi. 

DPH 2019/2020 – Praha 12.12.2019 a 20.1.2020, Brno 9.1.2020. Změny u dodávek zboží od 1.1.2020, 
změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce 
2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – např. zavedení všeobecného systému reverse 
charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout v daňovém 
přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019.  

Opravné daňové doklady od 1.4.2019 - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav 
základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem 
se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle 
§ 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to 
se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky přednášky Novela 
DPH a daní z příjmů 2019. 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf vč. nové judikatury 2019 

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