
 
 

  

Metodická informace 101/07/19 
Zpracováno dle zákona č. 80/2019 Sb., 32/2019 Sb.,  
za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. 
 

 
 
 

Novela daně z příjmů, daňového řádu, zákoníku práce 
 
 
I. Změny v zákoně o daních z příjmů  

  
 

1. Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí §38da 
Plátce je od 1.4.2019 nově povinen oznamovat správci daně příjmy vyplacené daňovému 
nerezidentovi, které: 
- podléhají srážkové dani nebo 
- jsou od této srážkové daně osvobozené (osvobozené úroky a licenční poplatky, podíly na   
zisku mateřským společnostem) nebo 
- nepodléhají zdanění v ČR podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění (úroky, služby atd., 
pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví, že nepodléhají srážkové dani v ČR) 
Oznámení se nepodává, pokud hodnota příjmu nepřesahuje 100 tis. Kč a dále u dohody o 
provedení práce do 10 tis. Kč za měsíc. 
Oznámení se podává elektronicky a ve lhůtě pro odvedení daně, která by byla z daného 
příjmu sražena, tj. do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla nebo by vznikla 
povinnost srážku provést. 
 
 

2. Změny v odpočtu na výzkum a vývoj 
Poplatník, který hodlá v souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje odečíst od základu 
daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, oznámí tuto skutečnost správci daně zvlášť za 
každý projekt výzkumu a vývoje. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje související s 
oznámeným projektem výzkumu a vývoje lze odečíst od základu daně nejdříve za období, pro 
které je ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání schválena projektová dokumentace.  
 
 

3. Srážková daň 
Příjmy ze zaměstnání malého rozsahu, které nepřevyšují částku 3.000 Kč nepodléhají od 
1.5.2019 sociálnímu a zdravotnímu pojištění a podléhají srážkové dani.  
 

4. Změny výdajových paušálů fyzických osob 
Již za zdaňovací období roku 2019 mohou fyzické osoby uplatnit paušální výdaje ve výši: 
- 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů    
z živnostenského podnikání řemeslného, maximálně 1.600 tis. Kč 
- 60% z příjmů ze živnostenského podnikání, maximálně 1.200 tis. Kč 
- 30% z příjmů z nájmu, maximálně 600 tis. Kč 
- 40% z jiných příjmů ze samostatné činnosti, maximálně 800 tis. Kč 
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II. Novela daňového řádu 
 

Od 1.4.2019 je účinné nové ustanovení §8 odst. 4 daňového řádu, které stanoví:  
„Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu 
daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem 
daňového právního předpisu.“  
Protizneužívací pravidlo tak nově platí pro všechny daně, nikoli pouze pro daň z příjmů. 

 
 

III. Zákoník práce, nemocenské a sociální pojištění 
 

Od 1.7.2019 je novelizován zákoník práce a zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným 
přísluší v době prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy 
nebo platu. Došlo ke zrušení tzv. karenční doby, kdy za první tři dny nemoci nebyla náhrada mzdy 
vyplácena. 
S touto změnou došlo ke snížení sazby pojistného na sociální pojištění z 25% na 24,8% u 
zaměstnavatele a dále se snižuje minimální výše nemocenského pojištění OSVČ na 126 Kč 
z původních 138 Kč. 
 
 

IV. Elektronická evidence tržeb 
 

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o evidenci tržeb. Nyní bude novelu schvalovat senát a 
dále podepisovat prezident republiky. 
Novela omezuje působnost zákona jen na tržby dosažené na území České republiky. Dosud platí 
celosvětová působnost pro české daňové rezidenty. 
 
Novela zavádí tzv. zvláštní režim pro neplátce DPH, kteří nemají více než 2 zaměstnance a výše příjmů 
poplatníka z evidovaných tržeb nepřesahuje za posledních 12 kalendářních měsíců 600.000 Kč.  
Zvláštní režim představuje povinnost vydávání a archivaci papírových účtenek vydaných státní 
správou. Do 20. dne v měsíci po ukončení čtvrtletí bude povinnost vyhotovit seznam denních tržeb a 
tento zaslat správci daně na tiskopisu ministerstva financí nebo elektronicky. 
Jedná se o návrh schválený poslaneckou sněmovnou, další legislativní vývoj sledujeme a jakmile bude 
novela schválena a podepsána prezidentem ČR, budeme Vás podrobněji informovat. 
 
 

V. Nejbližší daňové povinnosti 
 

15.07.   Silniční daň – záloha za II. čtvrtletí 2019 
25.07.   Přiznání a platba DPH za 6/2019 resp. za II. čtvrtletí 2019, souhrnné a kontrolní hlášení 

 
 
V Novém Jičíně, dne 15.7.2019 
Zpracovaly: Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulková Marta 
 
 
 
 
          Ing. Marta Mičulková 
 
 

 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta. Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. © 
Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody  

způsobené jejím nesprávným uplatněním. 


