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TogETHER WE mAkE iT HAPPEN

Vážení obchodní přátelé,

V letošním prvním čísle našeho Zpravodaje bychom vám rádi popřáli mnoho úspěchů 

do nového roku a poděkovali vám za dosavadní spolupráci. Budeme rádi, pokud vám 

budeme moci být v oblasti daní, účetnictví a auditu nápomocni i nadále. 

S přátelským pozdravem  

 

Šárka Adámková    Ladislav Dědeček
Partner     Partner

Materiál obsažený ve Zpravodaji – Tax Fresh má pouze informativní charakter. Ačkoliv jsme sestavení tohoto čísla 
věnovali patřičnou pozornost, mohlo by při použití těchto obecných informací v praxi dojít k jejich chybné interpre-
taci. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za případné chyby a neodpovídáme za žádné škody, které by 
mohly jejich použitím vzniknout. Pro řešení konkrétních záležitostí Vám doporučujeme obrátit se na pracovníky našich 
kanceláří.
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STARTUjEmE S NoVým LogEm
S novým rokem vstupuje PROXY do 28. 
roku své existence a do 15. roku svého 
členství v nadnárodním poradenském 
řetězci HLB. Možná jste již zaznamenali, 
nejen v tomto bulletinu, že s novým rokem 
dochází i ke změně naší korporátní iden-
tity navenek. S jubilejním 50. rokem od 
svého založení přichází HLB International 
s novou obchodní značkou, včetně nové-
ho loga, webových stránek a celkového 
vzhledu vůbec, aby podpořila transformaci 
celé sítě HLB na moderní, komplexní, po-
radenskou a účetní asociaci. Nová značka 
a logo podtrhuje globální růst sítě (v pos-
ledních letech o téměř 15 % ročně). Nové motto HLB „Together we make it happen“ je příkladem filo-
sofie HLB, že spolupráce mezi členskými firmami a úzké vztahy s klienty vedou k nejlepším výsledkům 
a přidané hodnotě pro všechny zúčastněné strany. Tuto filosofii plně přebíráme a podporujeme. 
I u PROXY se tak setkáte s novým logem, novými firemními barvami (modrá, žlutá a bílá), unifikovanou 
emailovou a písemnou komunikací a novým marketingovým vystupováním. Vaše úspěchy jsou i naším 
úspěchem a naopak. S Vámi jsme to již v minulosti dokázali a s novou obchodní značkou, ale se stáva-
jícím týmem, to dokážeme i v budoucnu. 

DAŇ Z NEmoViTýcH VĚcÍ
Do 31. ledna 2019 je třeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 příslušnému 
správci daně (ke správě daně je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní 
působnosti se nemovitá věc nachází). Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník 
podal na některé z předchozích zdaňovacích období a ve srovnání s tímto předchozím 

zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně.

Došlo-li tedy v průběhu roku 2018 ke změnám vlastnických nebo jiných práv k nemovitým věcem, 
případně k dalším skutečnostem rozhodným pro stanovení daně (např. změna týkající se již dříve za-
psaných údajů v katastru nemovitostí), vzniká daňovému subjektu povinnost podat řádné nebo dílčí 
přiznání k dani z nemovitých věcí. Stejně tak se postupuje i v případě nově zkolaudovaných staveb či 
jednotek, nebo staveb a jednotek, které sice ještě nejsou dokončeny, ale nově jsou již užívány. 

Daň se vyměřuje na zdaňovací období dle stavu k 1. lednu 2019. Doplňujeme, že ve srovnání s rokem 
2018 došlo počínaje rokem 2019 pouze k několika zpřesňujícím změnám zákona o dani z nemovitých 
věcí, tzn. nedošlo k věcným změnám zákona účinného pro rok 2019. 

V případě Vašeho zájmu jsme připravení připravit daňové přiznání k této dani na rok 2019.
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SiLNiČNÍ DAŇ
Připomínáme, že do 31. ledna 2019 platí i povinnost podat přiznání k silniční dani. Povin-
nost podat přiznání k této dani za rok 2018 má ten, komu vznikla nebo trvala (příp. zanikla) 
u vozidla daňová povinnost. V porovnání s předchozím rokem došlo u této daně pouze 
k několika zpřesňujícím legislativním změnám, nedošlo ale k žádným věcným změnám 

v předmětu daně či v základu a sazbě této daně. 

Daň tvrzená poplatníkem (případně rozdíl mezi výší daně a částkou již uhrazených záloh) musí být 
zaplacena ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani silniční, tj. do 31. ledna 2019.

TUZEmSkÉ STRAVNÉ V RocE 2019
Změny ve výši stravného se každoročně provádějí vyhláškou Ministerstva práce a sociál-
ních věcí na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce. Pro rok 2019 jsou sazby upraveny vyhláškou č. 333/2018 Sb.

Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se 
podle délky trvání cesty v daném kalendářním dnu:

 · 5–12 hod.  82–97 Kč 
 · 12–18 hod.  124–150 Kč 
 · 18 hod. a více  195–233 Kč 

ZAHRANiČNÍ STRAVNÉ V RocE 2019
Stejně jako v případě tuzemské výše stravného, upravuje zahraniční stravné vyhláška 
č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019. 
V roce 2019 dochází ke zvýšení sazeb stravného u 10 převážně méně častých destinací 
(např. Saudská Arábie). Z evropských zemí se stravné zvedá jen u Nizozemí a u Polska, 

u všech ostatních evropských států zůstávají sazby zahraničního stravného na stejné úrovni jako v roce 
2018. 

PŘiPRAVoVANÁ ZmĚNA V PAUŠÁLNÍcH VýDAjÍcH
Dovolujeme si upozornit, že novela zákona o daních z příjmů ve verzi, která byla 
koncem roku 2018 schválená Poslaneckou sněmovnou a která je nyní v projednávání 
v Senátu, mimo jiné upravuje výši maximálních možných výdajových paušálů u poplatníků 
s příjmy podle § 7 zákona, kteří neuplatňují prokazatelně vynaložené výdaje. 

Podle této novely by se výše maximálních možných výdajů měla vrátit na hodnoty, které byly účinné 
do konce roku 2017, tedy výdaje paušálem by šlo u poplatníků náležejících pod 80% paušál uplatnit 
nejvýše do částky 1,6 milionu, do částky 1,2 milionu u poplatníků patřících pod 60% paušál, do částky 
800 tisíc korun u poplatníků patřících pod 40% paušál a do částky 600 tisíc korun u poplatníků 
patřících pod 30% paušál. Zároveň by měla být poplatníkům ponechána možnost uplatnit slevu na 
dani na dítě nebo na manžela/manželku. 
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Podle přechodných ustanovení k novele zákona by se výše uvedená změna měla použít již pro 
zdaňovací období, ve kterém novela zákona nabyde účinnosti, tedy pravděpodobně již pro rok 
2019. 

O finální verzi novely daňových zákonů Vás budeme informovat v dalším číslem našeho zpra-
vodaje.

ZmĚNY VE LHŮTÁcH PLAcENÍ PojiSTNÉHo A ČÁSTEk miNimÁLNÍHo 
PojiSTNÉHo V RocE 2019 U oSVČ

Novelou účinnou od 1. 1. 2019 nastávají změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Změny se týkají jak výše záloh, tak také 
nově lhůt pro platbu záloh. Změny nastávají také ve výši záloh na zdravotní pojištění.

Důchodové pojištění
Počínaje lednem 2019 se budou nově zálohy na důchodové pojištění platit vždy v kalendářním měsíci, 
ke kterému se pojistné vztahuje, přičemž platit zálohu na daný měsíc je možné od prvního do pos-
ledního dne daného kalendářního měsíce (rozhoduje den připsání na účet u okresní správy sociálního 
zabezpečení). Záloha na leden 2019 tedy musí být uhrazena v období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019. Splat-
nost záloh v roce 2018 byla odlišná, a to v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. V souvislosti 
s touto změnou by tedy na přelomu roku bylo nutné hradit pojistné dvakrát – zpětně za prosinec 
2018 a nově na leden 2019. Podle přechodných ustanovení ale byla přijata výjimka a u důchodového 
pojištění záloha za prosinec 2018 nemusí být uhrazena vůbec a bude dorovnána až podáním přehledu 
za rok 2018. Všechny platby realizované v lednu 2019 budou považovány za platbu na měsíc leden 
2019. 

Minimální měsíční výše záloh na důchodové pojištění pro osobu samostatně výdělečně činnou vykonáva-
jící hlavní činnost činí v roce 2019 částku 2.388,-Kč, pro osobu vykonávající vedlejší výdělečnou činnost 
činí 955,-Kč. Rozhodná částka pro vedlejší výdělečnou činnost činí pro rok 2019 částku 78.478,-Kč. 
Změnu platby na nové zvýšené zálohy na důchodové pojištění je nutné provést od měsíce následu-
jícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled o příjmech a výdajích podnikající osoby 
za rok 2018. To neplatí v situaci, kdy bude nově vypočtená výše záloh nižší než v předchozím období. 
V takovém případě se nižší záloha zaplatí již v měsíci podání přehledu. Přehled o příjmech a výda-
jích za rok 2018 jsou osoby samostatně výdělečně činné povinny podat do jednoho měsíce ode dne, 
kdy měly podat daňové přiznání (tj. do 2. 5. 2019, u přiznání zpracovávaných daňovým poradcem do 
1. 8. 2019). 

Nemocenské pojištění
Počínaje lednem 2019 se budou zálohy také na nemocenské pojištění platit vždy v kalendářním měsíci, 
ke kterému se pojistné vztahuje, přičemž platit zálohu na daný měsíc je možné od prvního do pos-
ledního dne daného kalendářního měsíce (rozhoduje den připsání na účet u okresní správy sociálního 
zabezpečení). U nemocenského pojištění žádná přechodná výjimka stanovena nebyla, proto je nutné 
v lednu 2019 zaplatit jak zálohu vztahující se k prosinci 2018 (do 21. 1. 2019), tak zálohu vztahující se 
k lednu 2019 (do 31. 1. 2019). Nebude-li záloha za leden 2019 doplacena do 28. 2. 2019, dojde k zániku 
nemocenského pojištění.
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Minimální výše nemocenského pojištění se od roku 2019 mění na částku 138,-Kč. U nemocenského 
pojištění je nutné změnit výši záloh již počínaje lednem 2019. 

Zdravotní pojištění
V oblasti zdravotního pojištění dochází od roku 2019 ke změnám pouze v oblasti výše minimálních 
záloh. Minimální měsíční zálohy činí 2.208,-Kč. 

Zálohu je nutné zaplatit do 8. dne následujícího měsíce (za leden 2019 do 8. 2. 2019). Novou výši mini-
mální zálohy je nutné změnit již nyní. Pokud OSVČ hradí vyšší než minimální zálohu, pak se její výše 
změní až podáním přehledu za rok 2018 (lhůta pro podání přehledu viz výše). Osoby vykonávající 
vedlejší výdělečnou činnost nejsou povinny hradit minimální zálohy, zálohy hradí dle skutečného 
výdělku.

Osoby bez zdanitelných příjmů (např. osoby v domácnosti) jsou povinné hradit v roce 2019 minimální 
měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši 1.803,-Kč.

jEDNoTNý kURZ 2018
Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-40 byly stanoveny jednotné kurzy pro 
rok 2018. Jednotný kurz mohou využít pro přepočet zahraniční měny poplatníci, kteří 
nevedou účetnictví, tj. například osoby uplatňující paušální výdaje nebo fyzické osoby 
vedoucí daňovou evidenci. Jednotný kurz byl stanoven pro různé měny. Pro přepočet 

EUR činí 25,68 Kč/EUR, pro přepočet USD 21,78 Kč/USD.
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PRoXY – AUDiT, s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, TEL: +420 296 332 411, 
EMAIL: office@proxy.cz, PRoXY – AUDiT, s.r.o. – pobočka, nám. Přemysla 
Otakara II./36, 370 01 České Budějovice, TEL: +420 386 100 011, EMAIL: 
officecb@proxy.cz, www.proxy.cz, iČ: 49684612, DiČ: CZ49684612, 
zapsáno u Městského soudu v Praze pod C 23375
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